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Sammanfattning 

  

Bakgrund: E-handeln har ökat explosionsartat de senaste åren, detta har även påverkat e-

handeln med dagligvaror. Vårt fallföretag ICA i Rottne och deras e-handelstjänst Handla24 

som startade 2010 har under de senast åren växt avsevärt. Detta har lett till att ICA i Rottne 

närmar sig de kapacitetsbegränsningar som finns i nuläget.  

  

Syfte: Att vid framtida efterfrågeökningar hos ICA i Rottne identifiera var flaskhalsar kan 

uppstå samt hur dessa kan hanteras för att öka leveranskapaciteten för order-till-

leveransprocessen. 

  

Metod: Detta är en fallstudie i vilken både kvantitativa och kvalitativa tillvägagångssätt 

tillämpas. Författarna har ett positivistiskt vetenskapligt synsätt och ett deduktivt 

angreppssätt. Empirin har samlats in genom intervjuer, observationer och försäljningsstatistik 

från deras databas. Detta har gjorts för att kunna få förståelse för order-till-leveransprocessen, 

dess kapacitet och dess begränsningar. Det har även möjliggjort framtagning av framtida 

scenarion genom prognostisering. 

  

Slutsats: Order-till-leveransprocessen består av aktiviteterna; ordermottagning, ruttplanering, 

plockning och packning, kontroll och betalning, förvaring, lastning och distribution. Den 

primära flaskhals som vi identifierat är lastbilens lastkapacitet för distribution.  

Som förslag till hantering av flaskhalsen under en ökande efterfrågan har vi föreslagit 

följande: 

Status	   Lösningsförslag	  

Nuvarande	  efterfrågan	  

Försöka	  skapa	  incitament	  till	  en	  jämnare	  

beställningsfördelning	  över	  veckan.	  

25	  %	  ökning	  

Skapa	  samarbete	  med	  speditör	  för	  att	  hantera	  extrem	  

efterfråga	  under	  korta	  perioder.	  

50	  %	  ökning	   Implementera	  tre	  utkörningsrundor	  per	  dag.	  

75	  %	  ökning	  

Implementera	  tre	  utkörningsrundor	  per	  dag	  och	  börja	  

överväga	  investering	  i	  ytterligare	  en	  lastbil.	  

 

  

Nyckelord: E-handel, Order till leverans, Processbeskrivning, Flaskhalsar, ICA, Handla24 
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1 Inledning 
 

 I inledningskapitlet ges en bakgrund till hur E-handel fungerar och dess utveckling de 

senaste åren. Därefter följer en definition av dagligvaruhandeln och hur den kopplats till 

internet. Efter det får läsaren en inblick i ICA i Rottnes e-handelssatsning och Handla24s 

uppkomst. Författarna presenterar därefter en problemdiskussion som resulterar i en 

problemformulering, syftet med studien, samt studiens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 E-handel 

E-handel som begrepp har ingen riktig definition men i konsumentfall sker e-handel när varor 

och tjänster byter ägare på internet via en nätbutik. Idag är detta något som är väldigt utbrett 

och som konsument går det att köpa allt från resor till cd-skivor via bara några knapptryck. 

Det konsumenter upplever som fördelaktigt med e-handel är att det ofta är billigare och att det 

på ett enkelt sätt går att jämföra priser mellan olika butiker. Samtidigt är distributionen smidig 

förutsatt att logistiken kring köpet fungerar (iis.se, 2015). 

I rapporten ”Scenarion för e-handelns framtida tillväxt” (GS1 & HUI, 2012) beskrivs hur 

Sverige har ett av världens mest utvecklade internetinfrastrukturer och att detta har lett till en 

stadigt växande e-handel. I samband med att e-handeln har ökat ställer konsumenterna allt 

högre krav på företagen om snabbare leveranser, större valfrihet och mer information. För att 

kunna möta konsumentens krav måste e-handeln fortsätta effektiveras och struktureras.  E-

handeln befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt stadie av sin utveckling och den drivs 

främst av tre olika faktorer: 

  

● En ökad mognadsgrad hos konsumenter 

● En ökad mognad hos handlarna 

● En teknisk mognad 

  

Rapporten ”Scenarion för e-handelns framtida tillväxt” (GS1 & HUI, 2012) beskriver att 

konsumenter som väl börjat handla på Internet tenderar till att fortsätta. Konsumenterna 

märker hur bekvämt det är, vilket stort utbud som finns och upplever priserna som lägre. 
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Desto mer konsumenten handlar på internet desto mindre oroas de över frågor kring betalning 

och leverans samt risken att bli lurad. Risken att bli lurad och funderingar kring betalning var 

och är barriärer som kan vara anledningar till varför konsumenter väljer att inte börja handla 

via internet. 

  

Även handlarna har förstått att de måste möta kundernas efterfrågan på att leverera saker i tid 

och hålla det som utlovas. Handlarna har även börjat förstå hur viktigt det är att arbeta med 

hela processen från hemsidans presentation av varorna till de logistiska frågor som rör 

distributionen av varorna. 

  

En tredje faktor som varit drivande i e-handelns tillväxt är den tekniska mognaden. Den 

tekniska utveckling som har skett har skapat helt nya möjligheter för e-handel.  Det utbredda 

användandet av smarta mobiltelefoner, sociala medier samt utvecklandet av nya affärssystem 

ger nya möjligheter att bedriva e-handel. Här finns det fortfarande mycket att jobba vidare 

med och det finns således fortsatta möjligheter till mognad inom detta område. 

  

1.1.2 Dagligvaruhandel 

Dagligvaror kan enligt Tufvesson (1988) beskrivas som de varor som fyller de dagliga behov 

som konsumenterna har. Hit räknas livsmedelsprodukter men även hygienartiklar, tidningar, 

tobaksvaror och andra varor som kan finnas i en livsmedelsbutik idag. Dagligvaror bildar 

tillsammans med sällanköpsvaror handelskategorin detaljhandel vilken kännetecknas av 

företag som säljer varor till slutkonsumenter. Detta i motsats till grosshandel som är handeln 

mellan grossister och detaljhandeln (Karlsson, 2008). 

  

Dagligvaruhandeln i Sverige domineras av tre stora aktörer; ICA, Coop och Axfood.  ICA-

handlarna stod för hälften av försäljningen på den svenska marknaden 2013 

(Dagligvarukartan 2013, Delfi, DLF och Fri Köpenskap). 

En stark trend inom dagligvaruhandeln är en ökande försäljning via internet. Enligt rapporten 

D-Food Index Q3 2014 som presenteras av Svensk Digital Handel ökade försäljningen av 

livsmedel via internet med 37 % under de tre första kvartalen 2014. 
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1.1.3 ICA i Rottnes e-handelssatsning 

ICA i Rottne ligger ungefär två mil norr om Växjö och hade under 2014 en omsättning på ca 

61 miljoner kronor. Av den totala omsättningen så står deras e-handelstjänst, Handla24, för ca 

10 % och ökar för varje år. ICA i Rottne använder ICAs supermarketkoncept, och deras lägsta 

prisprofil. Innan företaget valde att satsa på e-handel hade dem en högre prisprofil vilket 

motiverades av att det inte fanns några lokala konkurrenter i Rottne. I och med sin e–handels 

satsning valde ICA i Rottne att byta strategi och lägga sig i den lägsta prisprofilen för att 

kunna konkurrera med butiker i Växjö. Detta innebär att ICA i Rottne håller samma prisnivå 

som Willys och ICA Maxi samt håller en lägre prisnivå än City Gross (Hans Birgersson, 

150409). 

  

Den e-handelstjänst som ICA i Rottne satsat på heter Handla24 och är ett näthandelskoncept 

anpassat för ICA-butiker. Handla24 startades av en ICA-handlare i Örebro vid början av 

2000-talet och har därefter blivit ett koncept som ett 20-tal ICA butiker runt om i landet köpt 

in och drivit som egna e-butiker. I nuläget finns 14 stycken Handla24-butiker som var för sig 

bedriver e-handel med plockning och utkörning till sitt närområde. Varje ICA-handlare som 

är ansluten till Handla24 har ensamrätt att bedriva deras e-handelstjänst i det närområde där 

de verkar (Handla24.se 150410). 

  

Handla24 ägs och drivs av ICA-handlare för att garantera en långsiktig utveckling som 

gynnar alla butiker som är anslutna till konceptet. Handla24 har sedan starten kontinuerligt 

utvecklats för att effektivisera för både ICA-handlaren och kunden. Utvecklingen har skett 

både genom förbättringar som kommit från ICA-handlarna men Handla24 har även använt sig 

av externa konsulter som förbättrat tjänsten. 

  

Handla24 är en tjänst som ger kunden möjlighet att handla dagligvaror från en närliggande 

ICA-butik via Internet. Tjänsten fungerar som så att hela ICA-butikens sortiment finns på 

hemsidan och kunden väljer fritt de varor den vill ha, så kallat lösplock. Dessutom erbjuder 

Handla24 färdiga middagslösningar med tillhörande recept. Varorna levereras hem till kunden 

inom avtalad tid vilket gör att kunden kan handla när den vill utan att behöva lämna hemmet. 

Konceptet lockar främst kunder som har ont om tid men ger även kunder med begränsad 

rörlighet möjlighet att sköta dagligvaruhandeln utan assistans (Hans Birgersson 150409). 
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ICA i Rottnes satsningen på e-handel började under 2010 då de köpte in sig i konceptet. De 

såg en potential i att implementera detta koncept i företaget och på så sätt få ensamrätt på att 

erbjuda denna tjänst i Växjöregionen. Ett incitament som fanns för satsningen var att många 

som bor i Rottne arbetar i Växjö och handlar dagligvaror på väg till och från arbetet. Detta har 

lett till att ICA i Rottne tappat kunder till konkurrerande matbutiker i Växjö och genom e-

handelssatsningen hoppades företagsledningen kunna ta tillbaka marknadsandelar från dessa 

konkurrenter. Ett viktigt beslut för att ta tillbaka dessa marknadsandelar var att hålla samma 

priser online som man har i butiken. För att kompensera för arbetskostnaden för plockning, 

packning och utkörning av kundens varor tillkommer en avgift som idag är 59kr. Avgiften 

täcker i de flesta fall inte ICA i Rottnes kostnader och en höjning har diskuterats. 

Idag har Handla24 i Rottne 1504 registrerade kunder varav ca 1000 av dessa är aktiva. 

Butikens leveransområde är Växjö kommun och leveranstiderna varierar beroende vart i 

kommunen man bor. Detta för att möjliggöra så effektiv samordning av leveranserna som 

möjligt. I dagsläget finns fyra anställda som enbart jobbar med Handla24 varav en person är 

heltidsanställd och är den som ansvarar för driften av Handla24 i Rottne. De övriga tre är 

deltidsanställda och arbetar utifrån den efterfrågan som finns för tillfället.   
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1.2 Problemdiskussion 

 
Flaskhalsar är de aktiviteter i en process där genomflödet är som mest begränsat, för att öka 

processens maximala kapacitet finns ett behov av att identifiera var flaskhalsarna finns och ta 

i tu med dessa (Waters, 2003). Olhager (2012) menar att en flaskhals ofta beskrivs som en 

maskin som begränsar kapaciteten men att denna även kan vara av andra slag 

exempelvis tillgång på råmaterial. Han menar också på att en flaskhals ofta är en dyr resurs, 

annars hade företaget lätt kunnat investera bort den (Ibid).  

 

Med en stigande efterfrågan på sin e-handelstjänst har ICA i Rottne under vissa perioder och 

på vissa veckodagar sett att belastningen på processen närmar sig kapacitetsmaximum. Att 

inte kunna leverera beställda varor inom avtalad tid skulle vara väldigt dåligt för Handla24 

och ICA i Rottnes rykte. Hans Birgersson (150428) säger att deras bästa marknadsföring är 

genom word of mouth som innebär att nöjda kunder berättar för grannar och vänner om 

tjänsten vilket genererar fler kunder. Problemet är att en enda försenad leverans kan leda till 

att kunden inte sprider vidare ett gott rykte eller ännu värre att denne berättar om sin dåliga 

upplevelse med en försenad leverans. För att kunna höja sin maximala leveranskapacitet så är 

ICA i Rottne i behov av att göra förändringar i sin e-handelsprocess. Identifiering av 

flaskhalsar är nödvändigt för att veta var kapacitetsbrist först kommer uppstå och på så vis 

veta var man ska fokusera sitt förbättringsarbete för att öka processens totala kapacitet. Endast 

genom att öka kapaciteten vid flaskhalsarna kan kapaciteten för hela order-till-

leveransprocessen ökas vilket leder till att efterfrågan kan mötas. 

 

Kämäräinen & Punakivi (2002) har identifierat sex källor till att e-handel med dagligvaror 

inte har fungerat. Dessa är; för stora investeringar i automatisering av plockning, dyra 

hemleveranser, svag inköps- och förhandlingskraft med leverantörer, svårighet att värva 

kunder, låg beställningsfrekvens och brist på tjänster. Dessa svagheter har tagits fram genom 

att undersöka flera e-handlares affärsmodeller. Dessa historiskt utvärderade svagheter måste 

tas hänsyn till när förändringar i e-handelsprocessen görs. Detta gäller även vårt fallföretag 

som idag har en fungerande e-handelstjänst med dagligvaror men står inför en ökad 

efterfrågan som kommer innebära investeringar eller omstruktureringar av sin order-till 

leverans-process.  
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Från att en vara beställs tills den levereras till kund så utförs en rad logistiska aktiviteter i en 

process som vi kallar order-till-leveransprocessen. I denna process ämnar vi undersöka 

aktiviteterna för att identifiera den flaskhals som främst begränsar processens kapacitet. 

Utifrån den stigande efterfrågan på e-handelstjänsten som ICA i Rottne upplever vill vi 

undersöka i vilken grad flaskhalsen begränsar kapaciteten och på vilket vis eventuella 

problem kan tas i tu med.  

 

 

 

1.3 Problemformulering 

 

- Vilka flaskhalsar finns i den order-till-leveransprocess som används för Handla24 på 

ICA i Rottne idag? 

 

- Hur kan Handla24 på ICA i Rottne hantera den identifierade flaskhalsen vid en ökad 

efterfrågan utifrån tre olika tillväxtscenarion? 

 

1.4 Syfte 

 

Att vid framtida efterfrågeökningar hos ICA i Rottne identifiera var flaskhalsar kan uppstå 

samt hur dessa kan hanteras för att öka leveranskapaciteten för order-till-leveransprocessen. 
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1.5 Disposition 

 
Figur 1. Studiens disposition (egen illustration) 
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2 Metod  
 
Nedan kommer studiens metod att presenteras samt det tillvägagångssätt som författarna 

använt sig av. Författarna kommer bland annat diskutera kring vetenskapligt synsätt, 

angreppssätt, datainsamling, och urval.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 
Kunskapsteoretiska frågeställningar handlar enligt Bryman & Bell (2005 s.27) om “vad som 

är eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde.”  

Antingen används ett positivistiskt synsätt eller ett hermeneutiskt sådant. Positivism 

kännetecknas av en naturvetenskaplig ståndpunkt där endast det som kan uppfattas via sinnen 

kan kallas “riktig” kunskap. Därmed tillåts ej normativa påståenden i det positivistiska 

synsättet. Vidare används teorin för att ställa och pröva hypoteser. Positivismen strävar efter 

att finna kunskap i insamlad fakta genom lagmässiga regelbundenheter. Den kunskap som 

skapas står fri från forskarens värderingar och ska därmed vara objektiv (Bryman & Bell, 

2005). 

Ett hermeneutiskt synsätt å andra sidan gör en distinkt skillnad mellan att studera 

naturvetenskap och samhällsvetenskap. Detta eftersom hermeneutikern menar att man inte 

kan förutse människors agerande på samma vis som man kan förutse naturvetenskapliga 

fenomen. Det hermeneutiska synsättet kallas även för tolkningsperspektivet då forskaren, och 

till vis del även läsaren av forskningen, ges utrymme att tolka resultatet. Ett hermeneutiskt 

synsätt passar bättre för forskning på mänskligt beteende men är inte lika användbar när det 

gäller att grunda resultat i siffror (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vårt synsätt är positivistiskt och vi vill i denna studie samla in empiriska data genom att 

observera och uppleva den verklighet som råder på ICA i Rottne. Den insamlade datan 

kommer sedan analyseras på ett objektivt vis. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

 
De två huvudsakliga vetenskapliga angreppssätten som används vid forskning är deduktion 

och induktion. Ett induktivt angreppssätt reviderar teorin utefter de empiriska 

observationerna, vilket gör att ny teori blir resultatet av forskningen. Angreppssättet ger 

generaliserbara slutsatser utifrån det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2005).  

Ett deduktivt angreppssätt undersöker hypotetiska frågeställningar med hjälp utav empiriska 

observationer. Det empiriska materialets insamling styrs utifrån de redan fastställda 

hypoteserna samt av existerande teori. Bryman & Bell (2005) förklarar att deduktiv teori 

representerar den vanligaste uppfattning om hur förhållandet mellan teori och praktik/empiri 

inom samhällsvetenskaperna ser ut. Den deduktiva processen beskrivs enligt följande: teori -> 

hypoteser -> datainsamling -> resultat -> hypoteser bekräftas eller förkastas -> teorin 

revideras. 

 

Vår studie kommer att byggas utefter ett deduktivt angreppssätt. Detta då studien ämnar att 

utifrån existerande teori behandla empiriska observationer. Analysen kommer därmed delvis 

att bestå utav en jämförelse av de empiriska observationer som vi gjort på ICA i Rottne mot 

den teori vi valt att använda. 

 

2.3 Forskningsmetod 

 
Forskningsmetoder kan delas upp i två olika arbetssätt; kvalitativ och kvantitativ metod. 

Bryman & Bell (2005) definierar kvantitativ metod som forskning där fokus läggs på 

kvantifiering av insamlad data och jämförelser av dessa. Denna metod liknas vid ett 

naturvetenskapligt angreppssätt. Att mäta data är en av grunderna i den kvantitativa 

forskningen och mätningar görs av tre huvudsakliga anledningar, den första är att genom 

mätning kan vi se små skillnader mellan aktuella variabler. Den andra anledningen är att det 

ger oss ett konsekvent verktyg för att se på skillnader. Den tredje anledningen är att det ger en 

grund för beräkningar av vilken relationer som finns mellan begrepp (Bryman & Bell, 2005). 

 

Kvalitativ metod är enligt Bryman & Bell (2005) ett forskningsätt där forskaren jobbar med 

att analysera ord och uppfattningar från de som undersöks istället för kvantitativ data. Det 
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finns olika sätt att arbeta med kvalitativ metod, de mest väsentliga enligt Bryman & Bell 

(2005) är etnografi, kvalitativa intervjuer och fokusgrupper.  

Med etnografi menar Bryman & Bell (2005) ett långvarigt engagemang från forskarens sida i 

den studerade miljön. Detta kan också kallas deltagande observation. Det handlar om att 

genom att vara i den studerade miljön kunna skapa sig en uppfattning om den. 

Kvalitativa intervjuer går att genomföra på tre olika sätt, strukturerad intervju, 

semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju. Den strukturerade intervjun är hårt styrd 

av ett förutbestämt frågeschema och lämnar mindre utrymme för följdfrågor. Den 

semistrukturerade intervjuformen har ett frågeschema men det behöver inte följa en viss 

ordning och större möjlighet för följdfrågor är möjligt. Ostrukturerad intervju innebär att 

forskaren har ett tema men att dialogen inte har några förutbestämda frågor eller schema 

(Bryman & Bell 2005). 

Fokusgrupper innebär att flera personer intervjuas i grupp, detta brukar oftast vara efter vissa 

teman eller frågeställningar forskaren lagt fram. Denna metod används för att se hur 

gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga, det är intressant att se hur deltagarna reagerar på 

varandras åsikter och se till de samspel som finns i gruppen. 

 

En annan forskningsmetod är fallstudier. Bryman & Bell (2005) definierar en fallstudie som 

en detaljerad studie av ett enskilt fall som är begränsat i både tid och rum. En fallstudie kan 

enligt Yin (2014) bestå av enbart kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod eller utav en 

blandning av de båda. Det främsta målet är att förklara antagna kopplingar i verkligheten som 

är för komplexa för en enkät eller experimentell metod. Föredragna metoder att använda i en 

fallstudie är deltagande observationer, semi- och ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2005).  

 

Vår studie är en fallstudie där en, framför allt, kvalitativ metod används. Det kvalitativa 

arbetsätt som vi använt oss av är främst semi- och ostrukturerade intervjuer. Vi har även 

observerat det dagliga arbetet med e-handelstjänsten på ICA i Rottne. Via intervjuer med 

respondenter på fallföretaget har vi samlat in så väl kvalitativ som kvantitativ data. Data har 

även samlats in genom observationer vi gjort i samband med våra besök på fallföretaget.    
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2.4 Datainsamling 

 

Yin (2012) beskriver två olika tillvägagångssätt för datainsamling. Antingen samlas 

primärdata eller sekundärdata in. Primärdata innebär aktuell data som forskaren själv har 

samlat in i samband med studien som t.ex. observationer eller intervjuer. Sekundärdata är data 

samlats in av andra i annat syfte. Bryman & Bell (2005) tar upp att en fördel med att använda 

sig av sekundärdata i sitt arbete är att detta leder till en besparing av både tid och pengar samt 

att den oftast håller en god kvalitet. 

 

I vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata har samlats in 

genom observationer samt ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med respondenter 

på ICA i Rottne. Anledningen till valet av dessa intervjuformer är att respondenterna ska ges 

möjlighet att skapa en helhetsbild av verksamheten och den situation företaget befinner sig i. 

De observationer vi gjort har gett oss möjligheten att bilda en egen uppfattning av 

verksamheten och på så sätt kan vi jämföra detta med de svar som erhållits i de intervjuer 

som gjorts. Vi har även samlat in sekundärdata i form av försäljningsstatistik från ICA i 

Rottne. Detta har givit oss information om försäljningens storlek och hur den varierar mellan 

olika tidsperioder vilket möjliggör simuleringar som krävs för att besvara frågeställningarna. 
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Tabell 1.  Datainsamlingsmetod och informationskällor (egen illustration) 

När Var Metod Respondent Mål 

2015-04-09 
ICA i 

Rottne 

Ostrukturerad 

intervju 

Köpman Hans 

Birgersson 
Problemformulering 

2015-04-09 
ICA i 

Rottne 

Ostrukturerad 

intervju 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Processförståelse 

2015-04-28 
ICA i 

Rottne 

Semi-strukturerad 

intervju/ 

Processpromenad 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Processkartläggning 

2015-04-28 
ICA i 

Rottne 

Semi-strukturerad 

intervju 

Köpman Hans 

Birgersson 
Processkartläggning 

2015-05-06 Mail 
Semi-strukturerad 

intervju 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Datainsamling 

2015-05-13 Telefon 
Ostrukturerad 

intervju 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Datainsamling 

2015-05-15 Mail 
Semi-strukturerad 

intervju 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Datainsamling 

2015-05-19 Telefon 
Ostrukturerad 

intervju 

E-handelsansvarig Emil 

Ehrner Vilhelmsson 
Datainsamling 

 

2.5 Urval 

 

Bryman & Bell (2005) talar om att ett urval kan genomföras på två olika sätt. Detta kan dels 

ske genom ett sannolikhetsurval, detta betyder att alla enheter i en population har lika stor 

möjlighet att bli vald. Det urval som sedan sker anses representativt för hela populationen. 

Det mål som finns med sannolikhetsurval är att minimera urvals- och samplingsfelet som kan 

uppstå. Det andra urvalet som tas upp är att göra ett icke-sannolikhetsurval. Detta är ett 

paraplybegrepp som omfattar alla andra urvalsmetoder som inte är ett sannolikhetsurval. 

Exempel på några av dessa urval är bekvämlighetsurval, och snöbollsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av personer som finns nära tillhands 

och inga andra personer får möjlighet att delta. Resultaten av en sådan urvalsmetod kan inte 

generaliseras då det inte går att veta vilken population detta stickprov är representativt för.    
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Enligt Bryman & Bell (2005) är det viktigt att vid fallstudier hitta de personer som besitter 

den efterfrågade kunskapen. Ett snöbollsurval eller kedjeurval som det även kallas bygger på 

att forskaren väljer ut en eller ett antal personer som är relevanta för den studie som är 

tilltänkt. Dessa personer hjälper sedan forskaren att få kontakt med ytterligare personer som 

kan medverka i studien. Vid detta tillvägagångs sätt uppstår en så kallad snöbollseffekt.  

 

2.5.1 Urval av respondenter 

Genom att använda snöbollsurval i denna studie hoppas vi nå de personer som besitter den 

kunskap som är nödvändig. Via de intervjuer vi haft med Hans Birgersson, som var den första 

vi kom i kontakt med på ICA i Rottne, har han fått en uppfattning av vad vi söker och då 

hänvisat oss vidare till Emil Ehrner Vilhelmsson som är sakkunnig inom det område som 

studien ämnar undersöka. 

 

2.5.2 Urval av data 

Den tidsperiod som valts för insamling av dagligdata i studien har begränsats till februari, 

mars och april under 2015. Detta urval har skett då denna tidsperiod är mest relevant för 

studien då det är den senaste data som finns att tillgå. Studiens begränsade tidsutrymme har 

gjort att vi varit tvungna att begränsa de mängder data som ska bearbetas. Samtidigt måste 

tidsperioden vara tillräckligt lång för att vi ska kunna få ett tillräckligt underlag för att kunna 

nå relevanta slutsatser i vår analys. Vi har även tittat på årlig försäljningsdata från de 

senaste fyra åren för att kunna göra jämförelser över hur försäljningen procentuellt sett har 

förändrats.  

 

 

2.6 Sanningskriterier  

 

De kvalitetsmått som används för kvantitativa studier är reliabilitet och validitet medan 

måtten för kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan enligt Bryman 

& Bell (2005) delas upp i fyra kriterier: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och till sist 

styrka att bekräfta. 
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Kvalitetsmåtten för kvantitativ forskning; 

Reliabilitet utgörs av tre faktorer; stabilitet som innebär att ett resultat inte ska fluktuera 

mellan olika mätningsomgångar.  Intern reliabilitet ser om indikationerna är pålitliga. 

Interbedömarreliabilitet handlar om subjektiva bedömningar då det finns risk för att 

tolkningar kan påverka resultatet (Bryman & Bell, 2005).  

Validitet avser om ett mått för ett begrepp verkligen mäter det begreppet. T.ex. kan det anses 

att mätning av ett lands BNP inte är ett bra mått på ett lands ekonomi (Bryman & Bell, 2005). 

 

Kvalitetsmåtten för kvalitativ forskning; 

Tillförlitlighet avser enligt Bryman & Bell (2005) att resultaten från forskningen har utförts i 

enighet med de regler som finns. Deltagande i undersökningen får ta del av undersökningen 

för att bekräfta att forskaren har uppfattat deras sociala verklighet på rätt sätt. 

Begreppet pålitlighet är motsvarigheten till reliabiliteten inom kvantitativ forskning. För att 

kunna bedöma en undersökning utifrån detta delkriterium så måste man använda sig av ett 

granskande synsätt. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 307) så innebär detta “att man säkerställer 

att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen - 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut 

angående analysen av data och så vidare”.   

Överförbarhet avser hur väl forskningresultat kan applicera i andra situationer och miljöer. 

Kvalitativ forskning omfattar enligt Bryman & Bell (2005, s 307) “ett intensivt studium av en 

liten grupp eller av individer som har vissa egenskaper gemensamma”. Kvalitativ forskning 

fokusera på djup där kvantitativ forskning fokuserar på bredd. 

Bryman & Bell (2005, s, 307-308) menar på att “när man som forskare gör sina 

undersökningar är det viktigt att säkerställa att inte personliga åsikter och värderingar eller sin 

teoretiska inriktning påverkar utförandet av och slutsatserna från en undersökning”. Det 

Bryman & Bell menar med detta är att forskare hela tiden måste kunna styrka och bekräfta att 

sitt agerande utifrån god tro och att det inte går att få någon fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning.   

Bryman & Bell (2005) skriver även att förutom dessa tillförlitlighetskriterier finns ett antal 

kriterier för äkthet. Dessa är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktiskt autenticitet.  
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Tillförlitlighet har vi skapat genom att under vårt arbete kontinuerligt stämt av med både 

Köpman Hans Birgersson och e-handelsansvarig Emil Ehrner Vilhelmsson om vår 

uppfattning om order-till-leveransprocessen stämmer överens med deras uppfattning om 

processen. Pålitlighet tillämpar vi genom att innan våra intervjuer uppdatera respondenten 

om studiens innehåll och om något ändrats. Överförbarhet appliceras genom att vår 

forskning kan bidra till att andra butiker som använder sig utav Handla24 kan få sig en tanke 

om tillvägagångsätt vid expansionsbehov. Genom att följa dessa kvalitetsmått för våra studier 

av ICA i Rottne kommer vi säkerställa vår uppsats kvalitet och trovärdighet.  

 

 

2.7 Generaliserbarhet 

 
Yin (2006) menar att generalisering av teori gör att det blir lättare att samla in data till den 

fallstudie som skall genomföras. Teorin som valts utgör sedan den nivå på vilken forskaren 

kommer att kunna generalisera de resultat som kommit fram utav fallstudien. Vid 

generalisering skiljer man på två olika typer, statistisk generalisering och analytisk 

generalisering. Den vanligaste är statistisk generalisering där forskaren drar en slutsats om en 

population med hänsyn till den empiriska data som har samlats in utifrån det urval som gjorts. 

Denna metod är allmänt erkänd och är det vanligaste sättet att generalisera när man genomför 

surveyundersökningar eller analyserar experiment. Statistisk generalisering är dock mindre 

relevant vid fallstudier och istället är det mer relevant att använda sig av analytisk 

generalisering. Analytisk generalisering innebär att forskaren använder en redan utvecklad 

teori som mall för att jämföra mot resultaten från fallstudien. Denna metod går att använda sig 

av oavsett om fallstudien består av ett eller flera fall. Problem angående fallstudier är att det 

är svårt att generalisera utifrån dem (Yin, 2006). 
 

Eftersom detta är en fallstudie faller det sig naturligt att använda sig av analytisk 

generalisering. Detta då vi kommer samla in empiri på ett fallföretag och jämföra våra 

resultat mot existerande teori. Ett av syftena med denna fallstudie är att identifiera de 

aktiviteter där flaskhalsar kan uppstå hos vårt fallföretag. Detta genomförs för att de ska 

kunna möta den efterfrågeökning som förväntas ske. Studiens resultat skulle kunna vara 

användbart för andra e-handelsbutiker som befinner sig i liknande situationer, i synnerhet 

andra ICA-butiker som är anslutna till Handla24.  
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2.8 Forskningsetiska övervägande 

 
Inom olika områden råder olika regler, vad som är rätt och fel. Detta kallas för etik och sådana 

regler finns även inom forskningen. De etiska reglerna inom forskningsområdet behandlar de 

undersökta individerna, forskaren och relationen mellan de båda. Bland de etiska 

övervägandena inom forskningsområdet hanteras frågor om de studerade personernas 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Detta är frågor som kan vara 

avgörande för att få personer att delta i de undersökningar som är nödvändiga för forskningen 

(Bryman & Bell, 2005).  

 

Bryman & Bell (2005) nämner exempel på etiska principer som gäller inom svensk forskning. 

Det första av detta är informationskravet som innebär att forskaren ska informera de personer 

som är involverade i undersökningen om dess syfte. Samtyckeskravet innebär att de 

inblandade respondenterna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de 

alltid har rätt att avbryta. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de inblandade 

personerna i undersökningen skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet berör att de insamlande uppgifterna enbart får användas för 

forskningsändamålet. Falska förspeglingar innebär att en forskare inte ska ge 

undersökningspersonerna falsk eller vilseledande information. 

 

Informationskravet har vi uppfyllt genom att förklara syftet med vår studie samt att vi upplyst 

om något ändrats sedan tidigare möte. Samtyckeskravet har vi följt genom att innan våra 

intervjuer förklara att respondenten inte är tvingad att svara på något samt att vi informerade 

om att intervjun kommer att spelas in. Vi har meddelat de inblandade om att deras deltagande 

inte behöver ske via namn men ingen av våra respondenter har sett det som något bekymmer 

att deras namn förekommer. Genom att under hela studiens gång vara tydliga med att vårt 

enda intresse är att använda insamlat material för våra studier och inget annat ämnar vi att 

inte uppge några falska förespeglingar till våra respondenter.  
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2.9 Tillvägagångsätt 

 

Vilka flaskhalsar finns i den process som används för handla24 på ICA i Rottne idag? 

Ostrukturerad intervju - Genom en ostrukturerad intervju med Köpman Hans Birgersson 

kunde vi få en bild utav hur nuvarande situation var och vilka problem som existerade. 

Observationer - För att kunna göra processkartläggningen observerade vi på plats hur E-

handelsansvarig Emil Ehrner Vilhelmsson gick till väga när han arbetade igenom processen 

från order till leverans.   

Semi-strukturerade intervjuer - För att kunna identifiera flaskhalsarna använde vi oss utav 

semi-strukturerade intervjuer med e-handelsansvarig Emil Ehrner Vilhelmsson samt Köpman 

Hans Birgersson. Genom att göra dessa kunde vi få en bild av var de uppfattade att 

flaskhalsarna var för tillfället och hur de ser på möjliga framtida problem. 

 

Hur kan Handla24 på ICA i Rottne hantera en ökad efterfrågan utifrån tre olika 

tillväxtscenarion? 

Beräkningar - Med hjälp av data vi fått tillgång till från ICA i Rottne samt uppskattningar som 

gjorts skedde beräkningar för att se vad som krävs vid olika efterfrågehöjningar. 

Scenariosimuleringar - För att se hur ICA i Rottne ska hantera olika efterfrågeökningar 

gjordes simuleringar utefter tre olika framtidsscenarion. Även känslighetsanalyser gjordes på 

de olika simuleringarna. 
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2.9.1 Analysmodell 

 

 
Figur 2. Analysmodell (egen illustration) 
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2.10 Metodsammanfattning 

 
Tabell 2. Metodsammanfattning (egen illustration) 

Metodsammanfattning 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Angreppssätt Deduktivt 

Forskningsstrategi Fallstudie med kvalitativa och kvantitativa inslag 

Datainsamling 
Primär- och sekundärdata. Semi- och ostrukturerade 

intervjuer 

Urval Snöbollsurval 

Sanningskriterier Trovärdighet och äkthet 

Etiska överväganden Informationskrav och samtyckeskrav 
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3 Vilka flaskhalsar finns i den order-till-leveransprocess som 

används för Handla24 på ICA i Rottne idag? 
 
Denna del av uppsatsen kommer att behandla vår första frågeställning. 

Innehållet i detta kapitel består av teori som behandlar processer och processkartläggning 

samt teori om flaskhalsar och dess begränsning av ett produktionssystem. Teorier om 

logistiska aktiviteter finns för att ge en korrekt förståelse inför analys av dessa i e-

handelstjänsten. Vidare följer ett empiriavsnitt där vi genom intervjuer och insamlad data 

beskriver e-handelsprocessen och dess kapaciteter. Slutligen så kommer vi att analysera 

processen som den ser ut idag och identifiera flaskhalsarna. 

 

 

3.1 Teori  

 

3.1.1 Processer 

Processer definieras på tre olika sätt av Ljungberg & Larsson (2012, s.60) 

• ”En process är en samling länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa output. 

• En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 

kund. 

• En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 

information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer 

behovet.” 

 

Vidare beskriver Bergman & Klefsjö (2012) att ordet process idag beskriver olika typer av 

förlopp, som ofta tar lång tid. Lagarbete är viktigare än löpande band för processer idag. Detta 

innebär att koordination och samarbete mellan människor är det processer handlar om. Detta 

är viktigt på grund av att det är där den har den största förbättringspotentialen. Ofta är 

tillverkningsprocesser redan effektiviserade men andra processer missas ofta vid 

förbättringsåtgärder. 
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Processer delas in i tre olika typer av processer, dessa är huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. 

 

Huvudprocesser har till uppgift att uppfylla kundens behov, förädla och skapa värde av de 

produkter som företaget erbjuder. Detta innebär att kunderna är externa. 

Stödprocesser är de processer som har i uppgift att stödja huvudprocessen med resurser. Detta 

innebär att kunderna är interna. 

Ledningsprocessers uppgift är att besluta om organisationens övergripande mål och strategier 

samt jobba med förbättring av nuvarande processer. Detta innebär att kunderna är interna. 

 

Syftet med alla dessa processer är att tillfredsställa kundernas behov genom att använde så lite 

resurser som möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012). 

En bra process ska vara frikopplad från specifika personer och därför kunna upprepas av 

andra. Processen ska utgöra en standard för hur kundvärde skapas och bidra till kvalitet och 

effektivitet (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

 

 

3.1.2 Processledning 

Ständig förbättring av nuvarande processer har skapat arbetssättet processledning. 

Processledning som arbetssätt sammanfattas av Bergman & Klefsjö (2012, s.463) efter 

följande steg; 

• ”Organisera för förbättringar. Utse processägare och processförbättringsgrupp till 

processen. 

• Förstå Processen. Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och leverantörer. 

Kartläggprocessen, d.v.s. dokumentera arbetsflödet. 

• Observera processen. Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 

• Förbättra processen kontinuerligt. Använd information från mätningar för analys i syfte 

att förbättra processen.” 

 

Organisera för förbättringar innebär närmre att fastställa organisationens viktiga processer. 

När detta är gjort utses processägare som har det strategiska ansvaret över hur processen ska 
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förbättras och utvecklas. Det är ofta huvudprocessen som fokuseringen sker på och detta bör 

göras på en mer övergripande nivå (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Att förstå processen innan förbättringsarbetet påbörjas är grundläggande. Det är genom att 

beskriva och förstå processen som förbättringsmöjligheter visas. För att kunna förstå 

processen är ett viktigt hjälpmedel processkartläggning där de olika aktiviteterna visas (Ibid). 

 

Observera processen innebär att fakta om hur processen tidigare har bettet sig ska agera bas 

för förbättringar. Genom mätningar av olika aspekter som t.ex. tid- och materialåtgång så kan 

lämpliga förbättringsområden väljas ut (Ibid). 

 

Att förbättra processen kontinuerligt är centralt vid processledningen och består av kvalitet, 

effektivitet och anpassningsförmåga. Processförbättring kan antingen ske genom att förbättra 

den nuvarande processen eller göra radikala förändringar, detta kallas processinnovation. I 

många fall handlar effektivitet om att ta bort flaskhalsar och skapa ett jämnare flöde med en 

jämnare variation. 

 

 

3.1.3 Processkartläggning 

För att kunna finna brister och förbättringsmöjligheter i en process krävs en kartläggning som 

möjliggör mätning och analys av den samma. En processkarta har främst två olika 

användningsområden, förståelse och förbättring. Att se hela processen från input till output 

gör att individer som arbetar i en viss del av kedjan får en ökad förståelse för helheten och 

arbetets syfte (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Processkartläggning ger också möjlighet till förbättring. Detta kräver både förståelse för 

helheten men även för delarna i processen. En bra processkarta är ett användbart verktyg för 

många olika intressenter inom företaget och markerar såväl behov som möjligheter inom 

processen. En nyckel till att kunna förbättra sin process är att skapa en holistisk syn och 

minska suboptimering (Ljungberg & Larsson, 2012).  

 

För att skapa en processkarta finns olika tillvägagångssätt: 

● Processpromenad - Att faktiskt gå genom processens olika delar för att vid de olika 

aktiviteterna intervjua personer med kunskap inom just den aktiviteten. En resurssnål 
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metod som ger en likriktad bild som riskerar att präglas av kartläggarens synsätt. 

Kartläggaren är den enda som genom sitt arbete får ett helhetsperspektiv. 

● Virtuell processpromenad - Kartläggaren samlar representanter för processens olika 

aktiviteter som steg för steg går igenom den aktivitet de representerar. Kartläggaren är 

fortfarande den som utformar kartan men fler ges insyn i kartläggningsarbetet och fler 

får i högre grad ett helhetsperspektiv på processen. 

● Kartläggningsteam - En mer grundlig metod som bygger på att personer från olika 

delar av processen har kunskap om processer och processkartläggning. Dessa personer 

bildar ett team som tillsammans skapar processkartan. Denna metod ger förutom 

kartan en kunskap om processer och en stor insyn i varandras aktiviteter. På så vis 

ökar möjligheten till integration och samarbete mellan de olika aktiviteterna som över 

tid kan förfina processen ytterligare.    

● Processdesign - Denna metod används vid avsaknad av process att kartlägga. Detta 

handlar ofta om att komma överens om ett standardiserat tillvägagångssätt (Ljungberg 

& Larsson, 2012). 

 

 

3.1.4 Kapacitet 

En process kapacitet är det maximala antal produkter som kan levereras till slutkunden inom 

en given tid. Den totala kapaciteten bestäms av den aktivitet som har den enskilt lägsta 

kapaciteten. Kapaciteten för denna aktivitet, kallad flaskhals, blir också den maximala 

kapaciteten för hela processen. Detta gör att åtgärder som syftar till ökad kapacitet endast gör 

nytta om de riktas mot flaskhalsen (Waters, 2003). 

 

Att avgöra framtida efterfrågan är att avgöra vilken kapacitet som behövs i ett 

produktionssystem. Det verkliga produktionsutfallet från kapaciteten har även att göra med 

strukturerna och utförandet av kapacitetsdimensionerna (Johnson & Mattson, 2012). 

Kapacitetsstrukturer, funktionsflexibilitet och kapacitetsbalansering är tre olika 

kapacitetsegenskaper i produktionssystemet som presenteras av Johnsson & Mattson (2012). 

  

Det finns två olika kapacitetstrukturer att välja bland för att uppnå en önskad 

produktionskapacitet, dessa är singelstruktur och parallellstruktur. Singelstruktur innebär att 

en produktionsresurs som ensam har tillräcklig kapacitet för att uppnå kapacitetsbehovet 
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används. Parallellstruktur innebär fler mindre produktionsresurser som tillsammans uppnår 

kapacitetsbehovet (Ibid). 

  

Funktionsflexibilitet är ett mått på hur många funktioner arbetsplatserna kan utföra. 

Flerfunktionella arbetsplatser har en hög funktionsflexibilitet men mindre specialisering, 

dessa är enligt Johnson & Mattson (2012) mer effektiva ur ett kapacitetsplanerings synsätt. 

Detta kan ge utrymme att hantera mer oförutsägbara efterfrågemönster och därmed sänka 

ledtider, förbättra leveranssäkerhet och minska kapitalbindning (Ibid). 

 

Störningar i flödet är i princip oundvikligt, allt från störningar vid inleveranser till 

produktionsstörningar kan uppstå. På grund av detta existerar det nästan konstant en obalans i 

kapaciteten. Kapacitetsbalansering går ut på att hantera obalansen på bästa möjliga sätt. Vid 

kapacitetsbortfall tidigt i flödet så förstärks störning desto längre fram i flödet den kommer. 

Detta gör arbetsstationer längre fram i flödet mer sårbara för störningar då väntetiden som 

uppstår aldrig kan tas igen. För att undvika detta så bör en högre kapacitet planeras in för de 

sista stegen i flödet (Ibid). 

  

Waters (2003) beskriver tre olika typer av kapacitet; designad kapacitet, effektiv kapacitet och 

faktiskt genomflöde. Den designade kapaciteten motsvarar det maximala genomflödet under 

ideala omständigheter. Här bortses alltså från alla tänkbara problem som kan uppstå. Effektiv 

kapacitet tar problemen i beaktning och motsvaras av det maximala genomflödet under 

realistiska omständigheter. Faktiskt genomflöde är det genomflöde som kan mätas för tillfället 

och är oftast ytterligare lägre än effektiv kapacitet (Waters, 2003). 

 

 

3.1.5 Flaskhalsar 

Flaskhalsar beskrivs av Olhager (2013) som en begränsning av flödet på hela värdekedjan. 

Ofta beskrivs en flaskhals som en maskin som begränsar kapaciteten men den kan också vara 

av andra slag. Detta kan exempelvis vara tillgången på råmaterial. Eftersom flaskhalsen 

begränsar flödet i värdekedjan så vill företaget utnyttja kapaciteten på denna till fullo. Detta 

innebär att flaskhalsen blir den styrande resursen i processen och att övriga resurser får 

underordna sig dennes kapacitet. Detta innebär att flaskhalsen ofta är en dyr resurs annars 

hade den relativt enkelt kunnat investeras bort (Olhager, 2013).  
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I många fall anses en flaskhals som uppstår tidigt i processen som en enklare flaskhals än en 

som uppstår senare. Olhager (2013, s.160) beskriver principen att skapa “sug genom 

verkstaden” vilket innebär att resurserna längs materialflödet har successivt stegrande 

maxkapacitet. Detta ger motsatt effekt desto längre in i processen flaskhalsarna finns.  

 

 

3.1.6 Theory of constraints 

Enarsson (2006) definierar flaskhalsar som den begränsande aktiviteteten i 

försörjningskedjan. Vidare skriver Enarsson (2006) att ett produktionssystem aldrig kan ha 

högre kapacitet än sin flaskhals. Goldratt (1990) menar att Theory of constraint fokuserar på 

produktivitet och det är produktivitet som får företag att komma närmre sitt mål och varje 

handling för att komma närmre sitt mål är en produktiv handling. Goldratt (1990) fortsätter 

med att beskriva fem steg för fokusering, dessa är; 

 

1. Identifiera systemets begränsningar, när detta har åstadkommits så ska dessa 

prioriteras enligt hur stor inverkan de har på målet.  

2. Bestäm hur begränsningarna ska utnyttjas, här menar författaren att vi är begränsade 

av våra flaskhalsar och att det är dessa begränsningar som bestämmer utförandet. 

3. Underordna allt efter ovanstående beslut, vad begränsningarna än är så måste det 

finnas ett sätt att reducera deras påverkan. 

4. Förhöj systemets begränsningar, förhöj begränsningarna så högt som möjligt, tillslut 

så kommer dessa brytas.  

5. Har det föregående steget brutit en begränsning - gå tillbaka till steg 1, låt inte tröghet 

skapa begränsningar. 

 

Goldratt (1990) menar att dessa steg kan göra om en begränsning till en möjlighet för 

förbättring. 

 

3.1.7 Order-till-leveransprocessen 

 

Mattson (1999) beskriver order-till-leveransprocessen som en process som utgår från 

identifierat behov till det att leverans skall ske. Det identifierade behovet kan komma från ett 

behov att fylla på lager, ett direkt behov av för en tillverkningsorder eller ett behov från en 
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erhållen kundorder. Önskade kvantiteter och tid för leverans fastställs, därefter skickas 

orderförslaget vidare till en inköpsfunktion som lägger ut en motsvarande inköpsorder. 

Därefter kontaktas leverantörsföretag och val av lämpligaste alternativ tas. Om varan finns på 

lager hanteras ordern genom planering av utleverans därefter verkställs plockning, packning 

och distribution (Ibid). 
 

Det finns stora skillnader mellan olika företags sätt att hantera order-till-leveransprocessen, 

ovan beskrivna tillvägagångsätt visar en standard av ett logistiskt synsätt av order-till-

leveransprocessen. Mattson (1999) fortsätter att beskriva alternativa tillvägagångsätt för 

effektivisering av denna process. Det första tillvägagångsättet som beskrivs är kundstyrd 

order-till-leveransprocess. Denna innebär att kunden sköter alla led fram till leverantörens 

kundorderbehandling. Detta kan ske genom att kunden registrerar sig på en hemsida som 

sedan är integrerat i leverantörens beställningssystem. Automatiserad order-till-

leveransprocess är nästa tillvägagångsätt som beskrivs. Detta innebär effektivisering genom 

datorisering vilket gör att beställningar automatiskt behandlas i leverantörens system. Den 

förenklade order-till-leveransprocessen bygger på att inköp- och orderaktiviteter behandlas 

separat. Detta kan vara genom ett system som bygger på avrop som skickas digitalt (Ibid). 

 

3.1.8 Orderläggning 

 

För att kunna handla från e-butiker krävs ofta att kunden registrerar sig och öppnar ett konto 

på den aktuella butiken. Därefter kan kunden bläddra i produktkatalogen för att lägga de 

efterfrågade varorna i sin virtuella varukorg. När kunden är klar och bekräftar köp läggs en 

elektronisk order till butiken vilken då kan behandlas av personal i den fysiska butiken eller 

lagret (Valacich & Schneider, 2014).  

 

Webbsidan fungerar på så vis både som den butik där kunderna väljer och handlar sina varor 

men även som ett verktyg som genererar plockorders till personalen. Orders måste sedan 

hanteras av butikspersonalen så att plockningen kan göras så effektiv som möjligt (Ibid). 

 

3.1.9 Plockning 

 

Enligt Johnsson & Jönsson (2006) är en av fördelarna med e-handel av dagligvaror att kunden 

får servicen med plockning och packning. Plockning är en av de främsta kostnadsdrivarna 
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inom e-handel av dagligvaror. Därför är en av e-handlarnas största utmaningar att förbättra sin 

plockningseffektivitet. Problemet när ett företag bedriver e-handel med dagligvaror är att 

butikerna inte är utformade för plockning, utan istället anpassade för att visa upp varorna mot 

kunderna på bästa sätt (Vesa et al, 2001). Vid beräkning av hur många personer som krävs för 

att plocka ett visst antal orderrader går det att använda sig av denna formel:  

 

! = !"#"/!"#$ = !"#"/!×! 

 

W = Antal arbetare som behövs för att plocka alla orders.  

    

Ctot = Total plockningskapacitet som behövs (orderrader/år). 

      

Cind = Plockningskapacitet för varje arbetare (orderrader/år och arbetare). 

 

T = Antal arbetstimmar per arbetare och år.  

 

X = Plockningshastighet (Orderrader per arbetare och timme) (Vesa et al, 2001)  

 

    

Vid plockning finns det olika uttagsprinciper som kan definieras utifrån hur kombinationen av 

sortiment och order organiseras. Den som plockar kan göra uttag från hela eller delar av 

sortimentet, och även göra uttag till en order eller flera orders samtidigt. Utifrån dessa 

principer har det kommit fram olika kombinationer av metoder som går att använda. Några av 

de vanligaste är sam-, zon-, order-, och artikelplockning (Lumsden, 2012). 

 

Samplockning innebär att hela sortimentet plockas för flera orders och varje plockare plockar 

flera orders samtidigt. På samma gång som varorna plockas så kan de sorteras när de placeras 

i lastbäraren men den kan även ske i en speciell sorteringszon efter plockningen. Den största 

fördelen med den här metoden är en minskning av förflyttningstiden per orderrad. Det finns 

även ett specialfall av samplockning kallat artikelplockning. Detta innebär att man samlar 

ihop en mycket stor mängd order och att man sedan plockar enbart ett artikelnummer till 

samtliga order (Ibid).  
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Zonplockning har fått sin benämning genom att en order delas till flera orders för olika zoner i 

lagret. Plockningen sker inom en avgränsad yta eller lagerområde där plockarna endast 

plockar den del av ordern som ingår i deras område. Efter detta så får nästa person tillgång till 

ordern och plockar nästa del. Zonernas enskilda storlek beror på hur stor mängd gods som 

plockas i området. De kan utgöras av olika typer av gods som pallagrat gods, hyllagrat gods, 

sortimentzoner etc. Denna typ av orderhantering har fördelarna att förflyttningstiden per 

orderrad minskas kraftigt men däremot tillkommer ett extra sorteringsmoment (Ibid). 

 

Vid orderplockning sker plockningen från hela sortimentet. Detta innebär att plockaren tar 

hand om en hel kundorder och förflyttar sig genom lagret för att plocka alla de artiklar som 

krävs till ordern. Vid användning av den här metoden så får det den negativa effekten att 

plockeffektiveten sjunker tillföljd av att den som plockar måste förflytta sig långa sträckor 

innan plocket. En ytterligare negativ aspekt vid användning av denna metod är att det går åt 

mer tid till förflyttning än själva plockningen. Detta leder i sin tur till att volymen som kan 

hanteras blir mindre. Fördelen med orderplockning är att varje order hela tiden behandlas 

separat vilket leder till risken för artiklar ska blandas ihop mellan orders minskar. Även ifall 

att det skulle bli fel så är det lättare att upptäcka och rätta till dessa. Samtidigt behövs det inte 

någon speciell yta för sortering av olika kundorders eller speciella personer som sorterar 

orders (Ibid). 

 

Metoden artikelplockning innebär plockning av flera orders artikelvis och är vanlig i system 

där plocket sker från mekaniserade rullbanor. Godset förs på rullbanorna till en sorteringszon 

där plockarna sedan sätter samman ordern, så kallad orderkonsolidering. Fördelen med denna 

metod är att större volymer och orderstorlekar kan hanteras. Orders kan även färdigställas 

snabbare eftersom fler personer plockar samtidigt (Ibid).  

 

     

3.1.10 Packning  

Denison & Cawthray (1999) tar upp att en produkts packning beror på vilken typ av produkt 

företaget säljer. Funktionen är dock densamma, att hålla ihop varorna och skydda dem. 

Packning av livsmedel är utmanade då det ställer speciella krav ur så väl temperatur-, 

hanterings- som tidsperspektiv. När man hanterar temperaturkänsliga varor spelar 

förpackningen och det sätt man hanterar varorna en stor roll. Detta då varorna måste klara 

temperaturkraven som finns genom hela försörjningskedjan (Johnson & Jönsson, 2006) 
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3.1.11 Lagring  

Incitamenten till att bygga lager skiljer sig från situation till situation. Oavsett vad detta 

incitament är så är lagerhållning i sig inget självändamål, bortsett från ett par undantag, utan 

ett klart skäl bör alltid finnas. Det generella synsättet är att lagret i så god mån som möjligt 

bör hållas lågt för att minska kapitalbindning (Lumsden, 2012). 

 

Lager för varor med avsikt att säljas eller distribueras kallas färdigvarulager. Dessa binder 

stora mängder kapital samtidigt som deras syfte enbart är att garantera möjligheten till direkt 

leverans till kund (Ibid). 

 

3.1.12 Ruttplanering 

Att planera transporter inom en terminals trafikområde består utav att bestämma 

transportrutter från terminalen till kunderna. Andra viktiga aspekter är vilket fordon som skall 

användas, hur godset ska lastas för ultimat fyllnadsgrad samt planering av lastnings- och 

lossningstider i terminalen (Jonsson & Matsson, 2011).  

 

Med ett stort antal kunder kommer ett stort antal av möjligheter till hur rutterna kan 

kombineras. Syftet med ruttplanering är att utnyttja kapaciteten av fordonet i så hög mån som 

möjligt. Detta görs genom att få in så många kundbesök som möjligt, leverera så stor 

godsmängd som möjligt samtidigt som körsträckan, körtiden och leveranstiden ut till kund 

minimeras i så hög mån som möjligt. I arbetet för att maximera eller minimera något av dessa 

mål är ett vanligt förekommande problem att de olika målen motverkar varandra (Ibid).  

 

Lumsden (2012) nämner fyra stycken olika ruttplaneringsproblem: 

● Kunder efterfrågar en kombination av varor i kända mängder. 

● Kunderna är utspridda med kända avstånd. 

● Kundernas försörjning sker från en enskild eller flertalet depåer med fordon som har 

möjlighet att besöka en eller fler kunder på samma rutt. 

● Bestämt antal fordon med en viss kapacitet finns tillgängliga. 

 

Det som bestämmer rutternas utformning är beroende av vilket mål som prioriteras. På grund 

av den stora komplexitet som uppstår när hänsyn tas till för många olika komplikationer har 
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ett antal förenklade metoder för ruttplanering tagits fram. Det yttersta målet med dessa är att 

de ska vara så effektiva som möjligt till en så låg kostnad som möjligt (Lumsden, 2012).  

 

En av dessa förenklade metoder består i att fasta slingor för fordonen bestämts utifrån ett 

enkelt kriterium, som t.ex. fordonets lastkapacitet. Utefter lastkapacitet tilldelas fordonet 

sedan sin rutt för att maximalt utnyttja lastkapaciteten. På grund av metodens simplicitet ger 

den ingen optimal fördelning men är däremot enkel och snabb att använda (Ibid). 

 

Svepmetoden är även den en vanlig metod som bygger på att kunder fördelas utifrån ett 

geografiskt svep, t.ex. medsols från terminalens utgångspunkt. Svepet fortlöper tills det 

prioriterade målet är uppfyllt (Ibid). 

 

 

3.1.13 Distribution 

Konventionella nätverk för distribution av gods är uppbyggda av direkttransporter från 

leverantör till konsument. System som är uppbyggda på direktleveranser kräver stora resurser 

men ger snabba transporter (Lumsden, 2012).  

 

Vid leverans av dagligvaror beställda via internet är det vanligaste alternativet att mottagaren 

måste vara tillgänglig för att ta emot leveransen. På grund av detta alternativs restrikterande 

kundbas krävs andra mottagarsätt, vilket Kämäräinen et al (2001) presenterat fyra koncept 

för: 

 

● Kundupphämtning - kunden plockar upp beställda varor på närmsta varuhus eller 

affär. 

● Delad mottagarlåda - En kyld låda som delas av ett antal kunder i närheten av kunden 

där upphämtning kan ske. 

● Privat mottagarlåda - En egen kyld låda som finns tillgänglig i anslutning till hushållet 

dit orders levereras.  

● Närvarande mottagning - Varorna levereras till en förbestämd plats där kunden tar 

emot beställningen. 
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Användandet av kundupphämtning är det ekonomiskt mest gynnsamma fast det ger den lägsta 

servicenivån av de fyra alternativen. Själva handlandet har blivit enklare men bekymret med 

att behöva ta sig till och från butiken består, vilket inte är fallet med de tre andra alternativen.  

Vid användandet av en delad mottagarlåda så tas kravet på att kunden måste vara hemma bort. 

Jämfört med upphämtning i närmsta affär så krävs det att mottagarlådan ligger nära kundens 

hem för att servicenivån skall förbättras. För att kunna använda sig av detta arbetssätt krävs 

först en investering i de kylda mottagarlådorna. Efter denna investering är gjord så är detta 

sätt det mesta kostnadseffektiva koncept av de tre. Det tredje alternativet skiljer sig från det 

andra genom att mottagarlådan är privat. Leveranseffektiviteten försämras då enbart en order 

lastas av per stopp jämfört med de två tidigare alternativen, leveransservicen är däremot desto 

högre. Det fjärde alternativet med att mottagaren tar emot varorna ger en längre leveranstid då 

varje avlämning innehåller personliga möten. Den ökade tiden för varje leverans ökar även 

kostnaden, däremot så ger det den högsta servicenivån (Kämäräinen et al, 2001). 
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3.2 Empiri 

 

Processen för ICA i Rottnes e-handel består av ett antal olika aktiviteter som vi observerat 

under våra besök på företaget. För att få en rättvisande bild har vi tillsammans med e-

handelsansvarig Emil Ehrner Vilhelmsson på ICA i Rottne följt processen från start till mål 

via en processpromenad. Följande aktiviteter har i tur och ordning observerats: 

 

3.2.1 Orderläggning 

Handla24 i Rottne använder sig av två beställningsfönster för orderläggning: 

● För att ordern ska levereras samma dag som den läggs, kl.16-19, ska den skickas in 

före 10.00.  

● Orders som läggs efter kl.10.00 levereras under förmiddagen, kl.10-13, nästkommande 

arbetsdag. 

Kunden kan efter att denne har skapat ett konto på Handla24 enkelt navigera bland hela ICA i 

Rottnes produktsortiment via hemsidan handla24.se. På hemsidan finns dessutom information 

som underlättar kundens val av produkt samt funktioner som förenklar köp av standardvaror 

etc. Alla produkter har samma pris som i butiken och kostnaden för hantering och leverans är 

59 kr. 

 

När kunden lägger sin order ställs även frågan om substitut godtas om den specifikt 

efterfrågade varan förtillfället inte finns i butik. Om svaret är ja ersätter den person som 

plockar ordern med en liknande vara. 

 

3.2.2 Ordermottagning 

I samma stund som kunden lägger sin order inkommer ordern till personalen i butiken i 

Rottne. Ordern bearbetas i datasystemet och en plocklista över de beställda varorna arrangeras 

automatiskt på ett sätt som följer den ordning som varorna är placerade i butiken. Beroende av 

hur många orders som mottagits värderar e-handelsansvarige behovet av personal och ser till 

att ta in deltidsanställda för att besvara detta behov. 

 

3.2.3 Ruttplanering 

Datasystemet tar fram ett förslag på en rutt för de adresser dit leverans ska ske. Detta sker 

utifrån var kunden bor och vilken leveranstid som kunden har begärt. Personalen på Handla24 
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kontrollerar och korrigerar rutten utifrån sina erfarenheter för att anpassa rutten efter specifika 

kundönskemål och det förväntade trafikläget.  

 

Kunder som vill ha leverans till adresser inne i Växjö stad kan motta leverans för- och 

eftermiddag måndag till fredag med undantag för onsdag eftermiddag. Dessa eftermiddagar är 

avsatta för leverans till kunder i kommunens utkanter och kunder som bor i dessa delar av 

kommunen kan endast motta leverans då. 

 

“Ruttplaneringen går väldigt snabbt. Datorn har själv planerat en bra rutt efter hur dem 

(leveransadresserna) ligger i Växjö och beroende på vilken leveranstid som kunden har.” – 

Citat Emil Ehrner Vilhelmsson 

 

 

3.2.4 Plockning och packning 

Plockning och packning utförs samtidigt, som en aktivitet, där varorna plockas och direkt 

placeras i de kassar eller backar som de sedan ska transporteras i. Packningen av varorna sker 

genom att de tyngsta varorna placeras i botten och de lättare varorna placeras ovanpå.  

 

De anställda på Handla24 plockar de beställda varorna enligt den plocklista som de skrivit ut 

och leder dem längs en rutt som följer butikens upplägg. Plockningen börjar vid 05:00, innan 

butiken öppnat, vilket gör att den inte störs av kunder i butiken men fortsätter även under 

butikens öppettider.  

 

Under plockningsrutten används en scanner som via streckkoden registrerar de plockade 

varorna vilka även bockas av från den utskrivna ordern. De scannade varorna placeras sedan i 

kassar eller backar beroende på kundens behov. Frysta varor placeras i speciella frysväskor 

som gör att dessa varor hålls frysta. Under plockningen transporteras varorna på en speciell 

vagn som är avsedd för detta ändamål.  

 

Under plockningsrutten kontrolleras att de varor som plockas har en hållbarhetstid som räcker 

i minst fem dagar och att färskvaror är av högsta kvalitet. Detta för att kunden ska känna sig 

trygg med att Handla24 alltid håller en hög standard.  
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“Varje enskild person plockar i snitt någonstans mellan 3500 – 4000kr per timme.” – Citat 

Hans Birgersson  

 

De flesta varor plockas från butikens hyllor, likt den självscanning som erbjuds i många 

livsmedelsbutiker idag, men vissa varor behandlas på annat vis. Till dessa hör varor som 

charkuterier, delikatesser och andra varor som kunden beställer en viss vikt av. Dessa 

specialvaror förbereds och förpackas av personal som inte tillhör Handla24 utan av den 

ordinarie personalen på ICA i Rottne. Dessa varor etiketteras och placeras sedan på lämplig 

plats för förvaring tills resten av ordern är plockad.  

 

Emil Ehrner Vilhelmsson uppskattar att det i dagsläget tar ca 30 minuter per dag för en person 

ur den ordinarie personalen att hantera specialvarorna. 

 

3.2.5 Kontroll och betalning 

När ordern är plockad parkeras vagnen vid en station inne på butikens lager där ordern 

kontrolleras. Kontrollen består av att värdet på de scannade varorna jämförs med det värdet 

ordern ursprungligen hade. Om skillnad i värde uppstår kontrolleras vilken vara det beror på 

och vad som är anledningen till detta. Om någon vara inte överensstämmer med kundens 

beställning åtgärdas felet. I vissa fall kan varor saknas i butiken och då kan denna ersättas 

med en liknande produkt om kunden så önskar. 

 

Efter att ordern kontrollerats förs den över i kassasystemet och betalas eller faktureras. Även 

här har kunden möjlighet att bestämma det betalningssätt som passar denne bäst, något som 

kunden angivit vid orderläggningen. När betalningen eller faktureringen genomförs skickas 

automatiskt ett bekräftelsemail ut till kunden. Enligt Emil Ehrner Vilhelmsson tar det i 

genomsnitt 10 min för dem att kontrollera och ta betalt för varje order.  

 

3.2.6 Förvaring 

De betalade varorna måste i väntan på lastning och leverans förvaras. För att bibehålla sin 

kvalitet behöver varorna förvaras i olika temperaturer. Alla varor placeras i normalfall i 

kylrummet som har en storlek på 8m2 vilket enligt Hans Birgersson motsvarar en kapacitet på 

40 000-50 000 kr. De varor som ska hållas frysta ligger i frysväskor tillsammans med torris. 

Vid brist av utrymme i kylrummet, eller då torris ej finns att tillgå, kan de frysta varorna 
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placeras i ett frysrum som tillhör den ordinarie verksamheten. Varorna är märkta med 

kundens namn så att inte varor till olika kunder ska blandas ihop.  

 

“Frysrummet är inte dedikerat till Handla24 utan tillhör den ordinarie verksamheten. Denna 

används i väldigt liten utsträckning då frysvarorna packas med torris i kylrummet fram till 

leverans.” – Citat Emil Ehrner Vilhelmsson 

 

Kylrummets volym räcker idag till rådande efterfrågan men kan vid en ökning ganska snabbt 

bli fullt. Vid platsbrist i kylrummet finns det andra alternativ för förvaring. Dessa alternativ är 

att använda sig av den ordinarie verksamhetens mejerikyl eller att använda sig utav lastbilen 

som kylrum när den inte är ute och kör. Dock kräver detta den enda platsen på lastkajen. 

 

3.2.7 Lastning 

Det finns endast en lastkaj på ICA Rottne och denna är ockuperad av inleveranser sporadiskt 

mellan 10-15, idag störs inte utleveranserna av detta då de går vid 09.30 och 15.30. 

Varorna förflyttas från sina respektive förvaringsplatser in i lastbilen. Utifrån den planerade 

rutten lastas lastbilen så att orders på ett snabbt och smidigt sätt kan lastas ut hos kunden. 

Lastbilens maximala lastvikt är 725 kg vilket är den begränsande faktorn gällande hur mycket 

som kan lastas i den. Enligt Hans Birgersson rymmer lastbilen ett varuvärde av 40 000 kr. 

 

Enligt Emil Ehrner Vilhelmsson tar det tio minuter att lasta bilen. Dock kan det ibland ta 

längre tid att lasta då torrisen tagit slut och frysvarorna har placerats i frysrummet. Då måste 

varje fryskolli letas fram till varje specifik order.  

 

3.2.8 Distribution 

Olika postnummer har olika leveranstider och leveransdagar vilket reducerar körsträckorna.  

Eftersom de flesta kunderna bor i Växjö så skulle en distributionslösning där kunderna hämtar 

upp varorna i Rottne vara svår att sälja in. När lastbilen är lastad körs den längs den planerade 

rutten och stopp görs längs vägen hos kunderna.  Dessa är i de flesta fall hemma och då tar de 

emot sina varor vid sin dörr. Många av dessa kunder får sin enda kontakt med ICA i Rottne 

och Handla24 vid leveranstillfället. I vissa fall kan varorna lämnas på en plats i anslutning till 

kundens hem även om denne inte är i hemmet. Detta kräver dock att en fullmakt som tillåter 

detta undertecknats. Handla24 ger kunden möjlighet att underteckna en sådan fullmakt i 
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samband med att kunden tar emot sin första beställning. Planerad tid för distributionen är 2,5 

h.  

 

“Säg att vi gör 11-12 adresser i timmen. Sen kan det variera beroende på hur lång 

körsträckan är tills nästa leverans.” – Citat Emil Ehrner Vilhelmsson 

 

Distribution till kunder på förmiddagar kompliceras av att inleveranser av varor till butiken i 

Rottne inte alltid hunnit anlända. Det största bekymret är inleverans av färskt bröd. För att 

kunna erbjuda kunder detta har ICA Rottne tillsammans med bröddistributörerna kommit 

överens om en viss plats där deras vägar korsas. Där överlämnas brödet till ICA Rottnes 

leverantör som på så vis kan ha pinfärskt bröd med sig till de kunder som beställt detta. 

Hanteringen av färskt bröd beskrivs av Hans Birgersson som en nödlösning som inte är 

optimal men en nödvändig åtgärd för att kunna tillfredsställa kunden. Anledningen till 

problemet är bröddistributörernas leveransrutt som prioriterar större livsmedelsbutiker före 

ICA i Rottne som egentligen betjänas senare under förmiddagen.  

 

3.2.9 Beskrivning av försäljningsstatistik 

Vi har tagit del av försäljningsstatistik för e-handelstjänsten på ICA i Rottne. Data gäller för 

varje enskild arbetsdag under perioden 1/2-30/4 2015. För var och en av arbetsdagarna under 

perioden finns information om hur många orders som hanterats, hur många artiklar som 

hanterats samt det totala värdet av dagens försäljning.  

 

ICA i Rottne har gällande e-handelstjänsten haft en relativt jämnt fördelad försäljning under 

de tre senaste månaderna. Sammanställning av försäljningsstatistik för perioden februari-april 

2015 finns att se i figur 3. 
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Figur 3. Genomsnittlig försäljning per dag för februari, mars, april 2015 (egen illustration) 

 

Den försäljningsstatistik som vi har tagit del av har vi omvandlat till två nyckeltal som 

förenklar presentation av data: 

 

Genomsnittligt antal orders/dag 32 

Genomsnittlig försäljning/dag 28 389,90 kr 

 

Dessutom har vi kategoriserat försäljningsstatistiken för de olika veckodagarna (se figur 4). 

När vi kategoriserat data utifrån veckodagarna har vi valt att utesluta avvikande data. 

Exempelvis har tisdagen efter påsk uteslutits eftersom den motsvarar en måndags beställning 

och på så vis påverkar den genomsnittliga beställningen för en tisdag på ett sätt som inte 

överensstämmer med det normala. Den procentuella fördelningen ser ut enligt följande:  

 

27	  505	  kr	  
29	  080	  kr	   28	  585	  kr	  

GenomsniIlig	  försäljning/dag	  	  

Försäljningssta2s2k	  
Februari	   Mars	   April	  



  
 

44 

 
Figur 4. Procentuell fördelning av försäljning över veckodagar under de studerade månaderna. (egen illustration) 

 

 

 

  



  
 

45 

3.3 Analys 

 
Vilka flaskhalsar finns i den process som används för Handla24 på ICA i Rottne idag? 

 

Order-till-leveransprocessen på ICA i Rottne har identifierats via en processpromenad och 

beskrivits i empirikapitlet. Utifrån de standarder som finns inom processkartläggningsteorin 

har vi skapat en karta över processen på ICA i Rottne (se figur 5). Processen kommer att 

analyseras utifrån observationer och intervjusvar tillsammans med insamlad teori för att 

identifiera flaskhalsar.  

 

 
Figur 5. Karta över order-till-leveransprocessen (egen illustration) 
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3.3.1 Ordermottagning 

Enligt Valacich & Schneider (2014) fungerar en webbsida både som en butik där kunder kan 

välja och handla sina varor men även som ett verktyg för verksamheten som genererar orders 

till personalen. Hos ICA i Rottne fungerar webbsidan så att den sammanställer kundernas 

orders till plocklistor som kan skrivas ut av personalen. Plocklistorna har sorterats utefter hur 

varorna är placerade i butiken så plockning kan ske på ett så snabbt och tidseffektivt sätt som 

möjligt. ICA i Rottnes ordermottagningen är en okritisk aktivitet eftersom den är datoriserad 

och ingen personal krävs för att manövrera den. Den kapacitetsbegränsning som finns baseras 

istället på webbsidans serverkapacitet. Antalet lagda orders/dag i snitt är 32 st. och även om 

potentiella kunder besöker deras webbsida utan att lägga en order är detta inte att se som 

någon påfrestning på en server. Utifrån detta har vi fastslagit att kapaciteten för 

ordermottagning är okritisk.  

 

3.3.2 Ruttplanering 

Johnsson & Mattsson (2011) menar på att syftet med ruttplanering är att utnyttja fordonets 

kapacitet i så stor utsträckning som möjligt. Ruttplanering kan göras utifrån ett antal olika 

kriterier; få in så många kundbesök som möjligt, leverera så stor godsmängd som möjligt och 

att minimera leveranstid i så stor mån som möjligt. ICA i Rottne har löst sin ruttplanering 

genom att ha även den datoriserad, dock med vissa manuella inslag. Datasystemet planerar 

rutten utifrån en av de metoder som Lumsden (2012) beskriver, där fasta slingor för hur 

fordonet ska köra bestäms utifrån kriterium så som lägsta möjliga körsträcka. På grund av 

denna metods simplicitet gör även personalen egna justeringar över hur de anser vara bäst att 

köra. Detta sker utifrån de specifika kundönskemål som finns samt aktuell trafiksituation, 

vilket inte datasystemet tar hänsyn till. ICA i Rottne har även valt att vissa geografiska 

områden tas med i olika rutter vid olika tidpunkter. Exempelvis kan en viss del av Växjö 

kommun enbart få sina varor levererade vissa veckodagar då en rutt planeras passera den 

delen. 

   

Utifrån de observationer vi gjort och de intervjusvar vi har samlat in har vi uppskattat att den 

manuella delen av ruttplaneringen i snitt tar 10 minuter per dag. Likt ordermottagningen så är 

den datoriserade delens begränsningar baserade på serverns kapacitet vilket vi ser som ett 
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ickeproblem. Den manuella ruttplaneringen kräver en viss arbetstid vilken ska fördelas på 

flera olika aktiviteter under dagen. Resultatet av den manuella ruttplaneringen beror på hur 

väl den person som utför den har kännedom om ruttens område.  

 

3.3.3 Plockning och packning  

Hos ICA i Rottne sker plockning och packning samtidigt och är därför att betrakta som en 

gemensam aktivitet. Plockning är enligt Jonsson & Matsson (2012) en av de främsta 

kostnadsdrivarna inom dagligvaruhandel på internet. Därför är plockningseffektivitet en av de 

största utmaningarna som e-handlarna står inför. När man pratar om plockning finns det enligt 

Lumsden (2012) fyra olika typer zonplockning, orderplockning, artikelplockning och 

samplockning. På ICA i Rottne skiljer de idag på två olika sorters plockning. Dels har de 

plockning av standardvaror som sker ute i butiken utefter de plockningslistor som 

datasystemet skriver ut, vilket är en form av orderplockning. När det finns flera mindre orders 

kan dessa plockas och packas gemensamt genom så kallad samplockning. När personalen 

följer plocklistan scannar de alla varor som plockas för att på så sätt minska risken för 

felplock. Plocklistorna är anpassade efter hur varorna är placerade i butiken, detta så 

personalen inte behöver gå onödiga sträckor. Detta leder till att personalen plockar mer 

effektivt vilket sparar tid. 

  

De har även plockning och packning av specialvaror som också är en manuell aktivitet men 

utförs inte utav den ordinarie Handla24-personalen utan av butikspersonal. Specialvarorna 

kan sägas plockas enligt artikelplockningsmodellen där varorna tillbereds tillsammans med 

varor som ska ut i den ordinarie butiken och därefter plockas ut till de orders de tillhör. Därför 

belastar tidsåtgång för denna aktivitet inte samma personal som för ovan nämnda aktiviteter. 

Vid ett ökat behov har Emil Ehrner Vilhelmsson diskuterat möjligheten till att använda någon 

ur ordinarie personal enbart för Handla24s syfte. Med tanke på den korta tid som idag krävs 

av personal från den ordinarie butiken för att behandla Handla24s specialorders känns det 

som att nuvarande koncept kommer att fungera utan påverkan på resterande processen även 

inom en överskådlig framtid.  

 

Denison & Cawthray (1999) tar upp att packning av livsmedel är utmanade då det ställer krav 

ur fler olika perspektiv. De talar om temperaturperspektiv, hanteringsperspektiv, och 

tidsperspektiv. Det är viktigt att hantera varorna rätt för att kunderna ska få hela varor och bli 

nöjda. Packningen av varor sker genom att varorna placeras i antingen påsar eller backar 
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beroende på kundens behov. De placerar de varor som är tyngst i botten och fyller sedan på 

med lättare varor ovanpå. Frysvaror förpackas i speciella frysväskor för att behålla sin 

temperatur genom hela transportkedjan.  

Genom att packningen sker på detta tillvägagångssätt tar man hänsyn till alla de tre 

perspektiven som Denison & Cawthray (1999) talar om. Detta gör att de har en effektiv 

hantering av packningen och tidsoptimerar genom att plocka och packa i samma steg.  

 

Plockning och packning är en aktivitet som sker helt manuellt och är därmed en av de 

aktiviteter vars tidsåtgång tar del av personalens dagliga arbetstid. Den hastighet med vilken 

personalen plockar och packar är högst personlig vilket gör att en exakt hastighet kan vara 

svår att identifiera. Utifrån den uppskattning Hans Birgersson gjort har vi antagit hastigheten 

till 3 750 kr/h. I och med att hastigheten mäts i värde/timme påverkas den, förutom av 

personalens förmåga, av varornas värde. En genomsnittsorder beräknats till 895 kr vilket leder 

till att en anställd plockar drygt fyra orders per timme.  

 

Utifrån den uppskattade hastigheten och den genomsnittliga dagsförsäljningen har vi räknat 

fram tidsåtgången/dag för plockning och packning av standardvaror till 7,5 h. Med tanke på 

den ojämna orderfördelningen över veckans olika dagar kommer tiden för plockning och 

packningen att variera beroende på vilken dag i veckan det är. Detta gör att 

personalbemanningen skiljer sig från dag till dag för att kunna möta behovet. Fler anställda 

som behöver plocka och paketera, för att möta efterfrågan, gör det trängre i butiken där även 

kunder vistas. Detta kan leda till att hastigheten för plockning och paketering sänks.  

 

3.3.4 Kontroll och betalning 

 

Kontroll och betalning är en manuell aktivitet som är direkt kopplad till plockning och 

packning. För varje order som plockas och packas tillkommer kontroll och betalning av de 

plockade varorna. Eftersom det är samma person som utför plockning och packning som utför 

kontroll och betalning bemannas aktiviteten av samma person eller personer. Kontrollen sker 

genom att värdet på de varor som är inskannade jämförs med det värde som ordern 

ursprungligen hade. För betalning används ett vanligt kassasystem vilket gör att det finns en 

viss risk för att det skall uppstå tekniska komplikationer.  
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3.3.5 Förvaring 

 
Kylrum 

Lumsden (2012) beskriver att lagerhållning i sig inte är något självändamål utan att ett klart 

skäl alltid bör finnas. ICA i Rottne har enbart ett litet kylrum som lager där varorna förvaras 

fram tills leverans för att behålla sin temperatur. Då de har två leveransturer per dag så lagras 

varorna endast under väldigt korta perioder. Förvaringsytan i kylrummet är 8m2, vilket vid 

första anblick kan kännas restrikterande. Däremot kan Handla24 dels använda en del av 

ordinarie butiks mejerikyl vilken sällan fylls upp. Den del av mejerikylen som finns till 

Handla24s förfogande har uppskattats till 15 m2. Dessutom kan lastbilen användas till kyld 

förvaring då den inte är ute på leveransuppdrag. På grund av de extra förvaringsmöjligheter 

som finns så är förvaring i kylrum betryggad inom en överskådlig framtid. Problem som kan 

uppstå är ifall ordinarie butik behöver fullständig tillgång till deras privata kylrum samtidigt 

som lastbilen inte går att använda.   

 

Frysrum 

Frysrummet används som nämnt i empirin endast sporadiskt med tanke på att torrisen 

möjliggör förvaring i kylrummet. På grund av detta är frysrummets funktion i processen i 

högsta grad en okritisk faktor. 

 

 

3.3.6 Lastning 

ICA i Rottne innehar enbart en lastkaj vilket gör det till en möjlighet att ingående leveranser 

kan blockera utgående leveranser eller vice versa. Detta gör att Handla24s utleveranser måste 

ske på ett sådant sätt att de inte förhindrar eller förhindras utav den ordinarie verksamhetens 

operationer. Då lastkajen idag används en timme om dagen av Handla24s verksamhet är det 

ett ickeproblem att planera runt den ordinarie verksamhetens leveranser. 

 

 

3.3.7 Distribution 

Distributionstiden varierar beroende på antalet orders samt avstånd mellan 

leveransadresserna. Genom våra intervjuer och observationer har vi kommit fram till att ett 

snitt på 2,5 timmar/runda ger en rättvisande tid. Detta är av Lumsden (2012) beskrivet som ett 

konventionellt nätverk för distribution. Problem som kan uppstå i distributionen är främst 
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trafikstockningar men även att tekniska bekymmer kan uppstå med bilen. Trafikstockningar 

leder till att planeringsbekymmer uppstår när det blir svårt att i förväg veta när bilen är 

tillgänglig igen. Även kunden kan ställa till med bekymmer ifall att den inte är tillgänglig på 

utsatt tid. Detta gäller kunderna som inte har skrivit på en fullmakt om att varorna kan lämnas 

på bestämd plats. Enligt Kämäräinen et al (2001) så är kundupphämtning det mest 

gynnsamma sättet att sköta sin distribution detta är dock något som Hans Birgersson ser som 

en omöjlighet då stora delar av kundbasen bor i Växjö och deras sätt att konkurrera med 

butikerna är just genom sin utkörning. Istället använder ICA i Rottne det fjärde av de koncept 

som Kämäräinen et al (2001) presenterar vid sin distribution. De levererar varorna ändå fram 

till kundens dörr och kunden måste då vara hemma för att ta emot dessa, eller ha underteckat 

en fullmakt att de kan lämna varorna trots att kunden inte är hemma. Detta gör att de alltid 

kan levererar varorna och spara in tid på att inte behöva åka tillbaka till kunder som inte är 

hemma. Mötet med kunden vid leverans är det enda tillfället då ICA i Rottne har 

direktkontakt i hela order-till-leveransprocessen. Det är därför ytterst viktigt att kunden får en 

positiv upplevelse av Handla24s leverans.  

 

  

3.3.8 Flaskhalsidentifiering 

Utifrån de aktiviteter vi granskat ovan har vi direkt kunnat avfärda vissa som direkt okritiska 

för processens kapacitet. Vi har även kunnat identifiera två typer av kapacitet som båda är 

begränsande för processen. Dels handlar det om den arbetstid som finns till förfogande och 

dels om den fysiska kapacitet i form av utrymmen för kylrum och lastbil samt den begränsade 

vikt som får lastas i lastbilen. 

 

Enarsson (2006) definierar flaskhalsar som den begränsande aktiviteten i en 

försörjningskedja. Till skillnad från den mer klassiska löpandebandsprocessen så är processen 

för e-handel på ICA i Rottne främst opererad av en person. Detta leder till att tidsskillnader 

mellan de olika aktiviteterna inte har någon betydelse utan det intressanta ur en 

flaskhalssynpunkt blir istället hur många orders som kan hanteras på en viss tid. Detta ställs 

emot den fysiska kapacitet som finns att tillgå i de lokaler och fordon som identifierats. 

 

I tabell 3 visas det tidsbehov som finns för de olika aktiviteterna. För aktiviteterna plockning 

och packning samt kontroll och betalning är tidsbehovet beräknat enligt tidsbehov per order 

eftersom dessa aktiviteter är mest beroende av detta. Övriga aktiviteters tidsbehov är beräknat 
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utifrån det genomsnittliga tidsbehovet som finns för aktiviteten per dag och påverkas således 

inte av antalet orders. I beräkningarna har vi använt oss av genomsnittligt orderantal per dag 

(32 st. för genomsnittsdag samt 61 st. för genomsnittlig måndag) samt genomsnittligt värde 

per order (895 kr). Dessutom har plockhastigheten, vilken antagits vara 3 750 kr/h, använts.  

 
 

Tabell 3. Tidsbehov med känslighetsanalys (egen illustration) 

Aktivitet	  

Tidsbehov/

order	  (h)	  

Tidsbehov/	  

genomsnittsdag	  

(h)	  

Tidsbehov/	  

genomsnitts-‐

måndag	  (h)	  

Plus	  10	  %	  

Plockning/	  

packning	  (h)	  

Minus	  10	  %	  

Plockning/	  

packning	  (h)	  

Ordermottagning	   -‐	   -‐	   -‐	   	  -‐	   -‐	  

Ruttplanering	   -‐	   0,17	   0,17	   0,17	   0,17	  

Plockning/packning	  av	  

standardvaror	   0,24	   7,57	   14,52	   15,97	   13,07	  

Kontroll/betalning	   0,08	   2,64	   5,07	   5,07	   5,07	  

Lastning	   -‐	   0,33	   0,33	   0,33	   0,33	  

Distribution	   -‐	   5	   5	   5	   5	  

Totalt	   	  -‐	   15,71	   25,09	   26,38	   23,47	  

 

Som synes är det totala tidsbehovet för en genomsnittlig dag knappt 16 timmar. Detta 

motsvarar två heltidstjänster á 8 h vilket innebär att om två personer arbetar heltid under en 

genomsnittlig dag klarar de av att möta behovet. På grund av att måndagen så starkt urskiljer 

sig från veckans övriga dagar har vi upprättat en särskild kolumn för denna veckodag där 

kapaciteten pressas. För en genomsnittlig måndag är tidsbehovet 25 h vilket motsvarar dryga 

tre heltidsarbetande. Eftersom beräkningarna bygger på antaganden har en kännslighetsanalys 

använts för att visa på hur sårbar bemanningen är för fluktuationer. Detta visas i de två sista 

kolumnerna av tabell 3 och är beräknat på måndagens behov. I känslighetsanalysen har 

orderantalet för en genomsnittlig måndag ökats alternativt minskats med 10 %. På så vis kan 

vi se att en ökning av antalet orders under en måndag ökar behovet av arbetstid med en dryg 

timme vilket inte påverkar bemanningen på något avgörande vis.   

 

Det beräknade bemanningsupplägget känns igen från det förfarande vi observerat på ICA i 

Rottne. 
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I tabell 4 visas de begränsningar som finns angående kylrummens utrymme samt lastbilens 

maximala lastkapacitet. Nyckeltalen kr/m2 samt kr/kg är beräknade utifrån uppgifter om 

utrymmenas maximala kapacitet mätt i värde som kommer från Hans Birgersson. Detta gör att 

kapaciteten inte är exakt men ger oss en fingervisning om hur mycket som ryms i kylrummet 

och lastbilen.  

 
Tabell 4. Kapacitetsbegränsningar med känslighetsanalys (egen illustration) 

Kapacitet	  för	  kyld	  förvaring	   m2	   kr/m2	   Maxkapacitet	  (kr)	   Max	  antal	  snittorders	  

Förvaring	  i	  Handla24s	  kylrum	   8	   5	  000	   40	  000	   45	  

Plus	  10	  %	  kr/m2	  	   8	   5500	   44	  000	   49	  

Minus	  10	  %	  kr/m2	   8	   4500	   36	  000	   40	  

	  	  

	   	   	   	  ICA	  i	  Rottnes	  mejerikyl	   15	   5	  000	   75	  000	   84	  

Plus	  10	  %	  kr/m2	  	   15	   5500	   82	  500	   92	  

Minus	  10	  %	  kr/m2	  	   15	   4500	   67	  500	   75	  

	  	  

	   	   	   	  Förvaring	  i	  lastbil	   8	   5000	   40	  000	   45	  

Plus	  10	  %	  kr/m2	  	   8	   5500	   44	  000	   49	  

Minus	  10	  %	  kr/m2	  	   8	   4500	   36	  000	   40	  

	  	  

	   	   	   	  
Kapacitet	  för	  transport	   kg	   kr/kg	   Maxkapacitet	  (kr)	   Max	  antal	  snittorders	  

Transport	  i	  lastbil	   725	   55	   40	  000	   45	  

Plus	  10	  %	  kr/kg	   725	   61	   44	  000	   49	  

Minus	  10	  %	  kr/kg	   725	   50	   36	  000	   40	  

 

 

 

Förvaringen i Handla24s separata kylrum ligger på 8 m2 vilket är tillräckligt för att förvara 45 

st. genomsnittliga orders. Eftersom värdet av de varor som kan förvaras på en kvadratmeter 

varierar och beror av varornas värde i förhållande till storlek har talet kr/m2 uppskattats utifrån 

uppgifter från personalen på ICA i Rottne. Detta leder till en osäkerhet ring resultatets 
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precision och därför har en känslighetsanalys upprättats utifrån en fluktuation på 10 %. 

Känslighetsanalysen visar att antalet orders som får plats i kylrummet kan variera med nio st. 

(se tabell 4).  

 

Dessutom finns ett stort rum för förvaring av mejeriprodukter tillhörande den ordinarie 

verksamheten på ICA i Rottne som erbjuder ytterligare kyld förvaring om det avsatta 

kylrummet skulle bli fullt. Här visar känslighetsanalysen att en fluktuation på 10 % gör att 

platsen för antalet orders kan variera med 17 st. orders (se tabell 4). Förvaringen i lastbilen är, 

likt den i Handla24s separata kylrum, på 8 m2 vilket ger samma resultat.  

 

Begränsning för transport i lastbil baseras på maximalt tillåtna lastvikten 725 kg. På grund av 

att antalet kr/kg varierar beroende på vad för sorts vara det är har vi även här gjort en 

känslighetsanalys med en fluktuation på 10 %. I tabell 4 se att detta ger en variation av nio st. 

orders per leverans. 

 

Utifrån beräkningar av de kritiska faktorerna arbetstid, begränsade kylutrymmen och 

lastkapacitet har vi kommit fram till att lastkapaciteten är det mest kritiska, processens 

primära flaskhals. Detta grundar sig i att lastkapaciteten är låst till 725 kg och kan endast ökas 

genom relativt stora investeringar. Olhager (2013) benämner flaskhalsar som en dyr resurs 

eftersom den annars relativt enkelt hade kunnat investeras bort. Kapaciteten för kyld förvaring 

är i och med de alternativa kylmöjligheterna ingen kritisk begränsning för processen och kan 

därmed avfärdas som flaskhals. Likaså kan begränsningen av arbetstid sägas vara en icke 

flaskhals. Behovet av arbetstid kan bli ett problem vid ökad efterfrågan men problemet är av 

en sådan karaktär att den relativt enkelt går att lösa genom en utökad personalstyrka. I intervju 

menar Hans Birgersson att bemanningen är flexibel och han ser inga problem i att hitta 

personer för nyanställning.    

 

3.3.9 Analyssammanställning 

I kapitel 3.3 har frågeställning 1 analyserats. Resultatet av detta är dels processkartan (se figur 

4) där processens olika aktiviteter har identifierats och illustrerats men även identifiering av 

den primära flaskhalsen vilken är lastbilens lastkapacitet för distribution. I tabell 5 är de olika 

aktiviteterna graderade utifrån deras behov av arbetstid, belastning av deras fysiska kapacitet 

samt den investeringskostnad som skulle behövas för att öka kapaciteten för den berörda 

aktiviteten. 
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Tabell 5 Analyssammanfattning 1 (egen illustration) 

Aktivitet	  

Behov	  av	  

arbetstid	  

Belastning	  av	  

fysisk	  kapacitet	   Investeringskostnad	  

Ordermottagning	   Ingen	   Ingen	   Ej	  i	  behov	  

Ruttplanering	   Mycket	  låg	   Ingen	   Ej	  i	  behov	  

Plockning/packning	  av	  

standardvaror	  

Mycket	  

hög	   Hög	  

Medel	  

(personalkostnader)	  

Plockning/packning	  av	  specialvaror	   Låg	   Låg	   Ej	  i	  behov	  

Kontroll	  och	  betalning	   Låg	   Ingen	   Ej	  i	  behov	  

Kylrum	   Ingen	  

Medel,	  

alternativ	  finns	  

att	  tillgå	   Ej	  i	  behov	  

Frysrum	   Ingen	   Låg	   Ej	  i	  behov	  

Lastning	   Låg	   Medel	   Ej	  i	  behov	  

Distribution	   Hög	   Mycket	  hög	  

Mycket	  hög	  (ny	  

lastbil/speditör)	  

 

De två aktiviteter som vi funnit vara högst belastade, vilket vi kan se i tabell 5, är plockning 

och packning av standardvaror och distribution. Dessa aktiviteter lider båda av en hög 

belastning under dagar med mycket försäljning men skiljs åt genom att distributionsproblemet 

är dyrare och svårare att komma till rätta med. För att öka kapaciteten för plockning och 

packning av standardvaror kan ICA i Rottne utöka personalens arbetstimmar vilket är en 

flexibel resurs. För att öka kapaciteten för distribution krävs större förändringar vilket gör 

detta till den mest kritiska flaskhalsen och den aktivitet vi kommer att granska närmare i 

kapitel 4.  

 

En central teori för att besvara frågeställning 1 har varit teorin om flaskhalsar. Olhager (2013) 

beskriver fenomenet ur ett industriellt perspektiv där flaskhalsarna ofta är maskiner med lägre 

kapacitet än andra. I vår studie av ICA i Rottne har vi ställts inför en process som inte kan 

betraktas som industriell utan närmare av tjänstekaraktär. Detta har lett till en viss omtolkning 

av teorin där maskiner ersatts med fysiska begränsningar och råmaterial med arbetstid. De 

använda teorierna kan inte sägas vara avsedda för den kontext vi använt dem i men genom 

vårt arbete visar vi att teorin även kan användas i kontexten e-handel av dagligvaror. 
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Order-till-leverans-processen beskrivs i olika varianter av Mattson (1999). Av dessa varianter 

kan den process vi granskat sägas stämma väl överens med en kundstyrd order-till-

leveransprocess. Likt teorin sköter Handla24s kunder alla led fram till leverantörens 

orderbehandling i och med registrering och beställning via hemsidan. 

 

 

  



  
 

56 

 

4 Hur kan handla24 på ICA i Rottne hantera den identifierade 

flaskhalsen vid en ökad efterfrågan utifrån tre olika 

tillväxtscenarion? 
Denna del av uppsatsen kommer att behandla vår andra frågeställning. 

Innehållet i detta kapitel består av teori som behandlar scenarioanalys och varför en sådan 

görs. Teori om mätningar och prognostisering kommer därefter för att hjälpa oss ta fram 

rimlig framtida efterfrågan. Förutom ovan nämnda teorier kommer teori från tidigare kapitel 

att användas. Empiriavsnittet består av insamlad data med tidigare beställningsstatistik och 

primärdata från intervjuer. Analysavsnittet kommer att använda sig av empiri och teori som 

används till föregående frågeställning utöver den som presenterats i detta kapitel. Därefter 

kommer analys göras utifrån tre olika efterfrågescenarion. 

 

 

4.1 Teori 

 

4.1.1 Prognostisering 

Olhager (2013) talar om att prognostisering görs för att bedöma sannolika framtida 

förutsättningar. Denna vetskap hjälper till med planering om framtida investeringar eller 

nedskärningar. Viktigt att känna till när man gör prognoser är att dessa vanligvis är fel och 

ska därefter inte betraktas som bestämd framtida efterfrågan utan dessa finns till för att hjälpa 

planering för framtiden. Eftersom prognoser vanligvis är fel så består en bra prognos av mer 

än en enskild siffra, förutom den prognostiserade nivån bör en standaravvikelse eller ett 

intervall anges. Prognosers precision minskar med tidshorisontens längd (Ibid).  

 

Skälen är många för att göra en prognos men ofta görs det som ett hjälpmedel för 

beslutsunderlag. Val som måste tas för att koppla det till beslutssituationen är; 

● Tidshorisont, hur lång tid i framtiden ska prognosen vara? 

● Detaljeringsgrad, hur detaljerad måste den vara?  

● Antal prognosobjekt, vad ska prognostiseras? 

● Planering kontra styrning, varför görs denna prognos och behövs den?  
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● Stabilitet, visar efterfrågan stabila mönster så är det rimligt att använda dessa data för 

prognos för framtiden. 

● Befintliga affärsprocesser, vilken data finns att tillgå och vem är det som ska ta fram 

prognosen? Vem ska använda prognosen?(Ibid) 

 

Prognostiseringens övergripande syfte vid industriell verksamhet är att se till framtida 

försäljning och efterfrågan och därefter kunna utnyttja denna kunskap för att öka sin 

lönsamhet. Detta kan vara genom exempelvis kortare ledtider, jämnar produktionstakt, säkra 

tillgång på resurser (Ibid).  

 

Olhager (2013) beskriver olika metoder att göra prognoser, dessa är kvalitativa och 

kvantitativa. De kvalitativa prognoserna görs genom intuitiva prognoser och subjektiva 

bedömningar. Detta kan innebära genom expertpaneler, expertutlåtanden, 

marknadsundersökningar och försäljningskårens skattningar. De kvantitativa prognoserna 

använder sig av historisk data för att utforma kvantitativa modeller. 

 

En efterfrågemodell skiljer sig från en prognosmetod genom att efterfrågemodellen vill ge en 

beskrivning “av hur den underliggande process som genererar efterfrågan ser ut. Denna 

skattas utifrån historisk data.” (Olhager, 2013, s.104) En typ av efterfrågemodell är 

trendmodell som har formeln; 

 

Dt= a+b×t+εt 

 

Där a = nuvarande nivå 

       b = trend per period 

       t = periodindex 

       εt = slumpvariabel (Ibid). 

 

4.1.2 Scenarioanalys 

Scenarioanalys beskrivs av Ros et al (2004) som en kvalitativ och begreppsmässig 

beskrivning av hur den aktuella situationen kan utvecklas. Scenarioanalys försöker beskriva 

möjliga framtidsbilder. Dessa är inte tillförlitliga utan är konstruerade som en sannolik 

framtid och görs för att kunna utvärdera olika strategiska alternativ. För att skapa dessa 



  
 

58 

scenarion tas det hänsyn till en mängd olika kritiska faktorer för att kunna ge en helhetsbild 

för det aktuella scenariot (Roos et al, 2004). 

 

Nyckelförutsättningar är det första som identifieras i skapandet av en scenarioanalys, dessa 

bör relateras till omgivningen. Scenarier skapas efter logiska och sannolika framtidsbilder. 

Vanligtvis så skapas tre olika scenarion en med ett optimistiskt, ett pessimistiskt och ett för 

medelvägen (Ibid).  

 

“Scenarioanalysen har visat sig vara särskilt användbar när man står inför problemställningar 

som rör makroförhållanden och en osäker omgivning som kräver ett långsiktigt perspektiv - 

helst fem år eller mer. Vidare är det ofta ett begränsat antal kritiska faktorer som avgör om 

företagets val av strategi blir en framgång.” (Ros et al, 2004 s.99) 

 

 

4.1.3 Mätningar 

Ljungberg & Larsson (2012) beskriver anledningar till att mätningar utförs. Dessa 

anledningar är att genom mätning är det enklare att se vart företaget är på väg, vad som 

uppnåtts och vad som är kvar att göra. Det ger även redskap för handling och möjliggör 

jämförelser mot andra företag, benchmarking. Detta kan vara genom att jämföra nyckeltal i 

olika processer. Genom mätning identifieras även problem och förståelsen för dessa och ger 

motiv till förändring. Det är viktigt att se syftet med sin mätning, det vill säga att ge kunskap 

och inte mätning som ett självändamål (Ljungberg & Larsson, 2012).  
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4.2 Empiri 

 

Sedan ICA i Rottne startade sin e-handelsverksamhet så har tillväxten varit stor. Hans 

Birgersson säger ” ... branschen växer något enormt, men från väldig små tal då. Så därför är 

det fortfarande en väldigt brant kurva uppåt”. Detta har vi även har observerat i det data som 

tillhandahållits oss gällande den årliga försäljningen sedan starten 2010 (se figur 6).  

 

Angående framtida försäljning säger Birgersson “Jag tror att vi i år kommer att sälja för 

ungefär 8 MSEK. Vi har budgeterat för att sälja för 6,5 MSEK men jag tror definitivt att vi 

kommer nå 8 MSEK.” 

 

 
Figur 6. Årlig försäljning (egen illustration) 
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Figur 7. Genomsnittlig försäljning per veckodag (egen illustration) 

 

Genom data vi har tagit del av har vi kunnat räkna ut ett genomsnitt av hur mycket som säljs 

för varje veckodag, vilket figur 7 demonstrerar. Data är hämtad från de tre utvalda månaderna 

som bestod utav tolv måndagar och tisdagar, 13 onsdagar och torsdagar samt tio fredagar.  

 

 
Figur 8. Antal nya kunder per år (egen illustration) 

Försäljningsökningen (se figur 6) går hand i hand med att nya kunder ansluter sig till e-

handelstjänsten (se figur 8). Data i tabellen ovan visar antalet nya kunder som registrerat sig 

varje år mellan 2011 och 2014.  
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Enligt Emil Ehrner Vilhelmsson beror en stor del av ökningen under 2013 på att ett avtal slöts 

med kommunen vilket gjorde att många kommunala enheter registrerades som kunder under 

året. Däremot beror den fina utvecklingen under 2014 till största del på att privatpersoner och 

företag anslutit sig. 

 

För att möta den växande efterfrågan har Handla24 i Växjö diskuterat med en motsvarighet i 

en annan stad om hur de löst uppgiften. Emil Ehrner Vilhelmsson nämner att de använder sig 

av en heltidsanställd som enbart kör lastbilen och istället för två turer per dag så kör de tre 

turer per dag. På frågan hur det skulle fungera svarade han: “Skulle vi göra så skulle han 

(chauffören) komma hit på morgonen börja första rutten och sen komma tillbaka. Då är nästa 

runda plockad och han behöver bara lasta om bilen och köra iväg igen. Så allt plock ska vara 

färdigt när han kommer. Så det skulle absolut kunna gå.” Han tillägger även att detta skulle 

kräva kortare turer.  

 

 

4.2.1 Skafferiavtal 

ICA i Rottne besitter ett skafferiavtal med Växjö Kommun. Detta innebär att de levererar åt 

alla kommunens enheter som inte har storkök utan besitter vanliga hushållskök, som till 

exempel gruppboende och daghem. Hans Birgersson säger: “Skulle vi tappa den biten så är 

det ett 20 % tapp i verksamheten men nu förlängde vi det avtalet precis för bara ett par veckor 

sedan. Detta var något som kommunen själva tog initiativ till och vid en offentlig 

upphandling skriver man ett avtal vilket i vårt fall är på två år med en option på att det kan 

förlängas.” 

 

 

4.2.2 Konkurrens på e-handelsmarknaden 

Hans Birgersson nämner att ICA är på väg att lansera sin egen e-handelstjänst. Detta nämner 

han som en osäkerhetsfaktor då det ger en ovisshet i hur många nya aktörer inom ICA som 

kommer att försöka slå sig in i deras handelsområde. Hur mycket av deras marknadsandel 

som skulle hotas vid en lansering säger han sig bara kunna spekulera i.  

 

Enligt en tidningsartikel, publicerad 2014-02-04 på dagenshandel.se, påbörjade ICA sin e-

handelssatsning under 2014. I artikeln beskrivs även att konkurrenten Axfood besitter e-
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handelskunnande och har en plattform som dock endast används för handel B2B. Axfood har 

dock enligt tidningsartikeln inte lanserat någon e-handelstjänst för slutkonsumenter ännu. 

 

 

4.2.3 Specifika aktivitetsrisker 

För vissa aktiviteter i processen finns risker som Hans Birgersson i intervju pekar ut. En av 

dessa är att på sommaren så blir kylrummen snabbare fulla. Detta leder till att de alternativa 

kylutrymmena tas i bruk. Då detta även påverkar den ordinarie verksamheten så behöver 

Handla24 i vissa fall även använda sig av lastbilen, som då blockerar en plats i lastkajen.  

 

Även fristående leveranser in till butiken nämns som ett potentiellt problem. Detta då till 

exempel Pågen levererar bröd på eftermiddagen till butiken vilket gör att Handla24s 

morgonutkörning får hämta upp färskt bröd på en förutbestämd plats på vägen från Rottne till 

Växjö.  

 

Hans Birgersson nämner att sätta fler personer i arbete för att plocka och packa varor i butiken 

inte är ett problem. Birgersson säger: “Det ser jag inte riktigt som en direkt flaskhals men det 

skulle kunna vara det i ett övergångsskede”.  
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4.3 Analys 

 

Hur kan Handla24 på ICA i Rottne hantera en ökad efterfrågan utifrån tre olika 

tillväxtscenarion? 

 

4.3.1 Prognostisering 

ICA i Rottne har bedrivit e-handel i snart fem år och har på senaste tiden fått verksamheten att 

växa ordentligt (se figur 9).   

 

 
Figur 9. Årlig procentuell ökning av försäljning (egen illustration) 

 

Som synes i figur 9 var ökningen under 2012 knappa 5 % för att sedan under 2013 öka med 

hela 44,4 %. Den stora ökningen under 2013 kan härledas till det avtal som slöts med 

kommunen vilket är en stort bidragande faktor till den ökade försäljningen. Ökningen under 

2014 finns ingen annan förklaring till än att försäljningen och antalet kunder har ökat.   

 

Utifrån tillväxten under de senaste tre åren har vi utfört prognostiseringar gällande framtida 

efterfrågan för att finna adekvata försäljningsnivåer att använda i en scenarioanalys. Olhager 

(2013) beskriver prognostiseringar som ett verktyg för att bedöma förväntade 

framtidsscenarion och visar på både kvantitativa och kvalitativa metoder för prognostisering.   
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Vi har utfört en prognostisering som dels bygger på ovan presenterade historiska data, 

kvantitativ prognos, men även på de framtidsutsikter som givits av de tillfrågade personerna 

på ICA i Rottne, kvalitativ prognos. Prognoserna bygger på antagandet att 

försäljningstillväxten följer en trend vilken via ett genomsnitt av den procentuella ökningen 

för de tre senaste åren beräknats till 25,31 % per år. 

 

Vi har använt den modell för prognostisering med trend som beskrivs av Olhager (2013). Vid 

prognostiseringen har vi bortsett från slumpvariabeln då vi endast är ute efter att finna en 

trend för framtida efterfrågan och inte en specifik nivå vid en specifik tidpunkt. Vi har 

kommit fram till följande prognoser för åren 2015-2017: 

 
Tabell 6. Prognostisering av framtida efterfrågan (egen illustration) 

Trend	   25,31%	   	  	   	  	  

År	   t+	   Prognos	   Procentuell	  ökning	  

2014	   0	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  710	  911	  kr	  	   -‐	  

2015	   1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  409	  735	  kr	  	   25,31%	  

2016	   2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  108	  558	  kr	  	   50,63%	  

2017	   3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  807	  382	  kr	  	   75,94%	  

 

 

De kvantitativa prognoser som illustreras i tabell 6 stämmer överens med uttalanden Hans 

Birgersson gjort angående hans tro om försäljningen 2015. I och med att kontraktet med 

kommunen nyligen förlängts med ett år och förmodligen kommer att förnyas för ytterligare 

tre år så ser vi ingen anledning till att rådande tillväxttakt ska avta. Därför väljer vi att basera 

våra scenarion på ovan nämnda prognoser (se tabell 6) och avrundar dessa till 25, 50 samt 75 

%. 

Utifrån de prognostiserade nivåerna kommer vi att stimulera de siffror vi tagit del av för 

perioden februari-april 2015.  

 

4.3.2 Scenarioanalys 

Vid uppställandet av en scenarioanalys nämner Ros et al (2004) att scenarier skapas efter 

logiska och sannolika framtidsbilder som relateras till omgivningen. Som tidigare nämnt är 
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vår prognos byggd dels efter en trendmodell samt även uppbackad med intervjumaterial för 

att möta dessa kriterier.  

 

I vår scenarioanalys har vi granskat hur en ökad efterfrågan, enligt ovan prognostiserade 

nivåer (se tabell 6), påverkar den primära flaskhalsen som enligt analys 1 är lastbilens 

lastningskapacitet. Vi har sedan stimulerat genomsnittlig försäljning/dag men även brutit ut 

försäljningen för en genomsnittlig måndag eftersom det är den mest kritiska dagen. 

 

Waters (2003) säger att “... åtgärder som syftar till ökad kapacitet endast gör nytta om de 

riktas mot flaskhalsen”. Därför har vi i denna analys valt att fokusera på den aktivitet som vi 

funnit vara den primära flaskhalsen i Analys 1 det vill säga lastbilens lastkapacitet.  

 

Den genomsnittliga försäljningen per dag har stimulerats med tidigare uträknade prognoser, 

utfallet av detta ses i Figur 10.  

 
Figur 10. Simulerad genomsnittlig försäljning per dag (egen illustration) 

 

För att belysa skillnaden mellan de olika veckodagarna har figur 11 tagits fram. Figuren visar 

nuvarande genomsnittsförsäljning för varje veckodag i förhållande till de prognostiserade 

framtidsnivåerna och visar tydligt att måndagen är den högst belastade veckodagen. 
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Figur 11. Simulerad genomsnittlig försäljning per veckodag (egen illustration) 

 

Enligt Hans Birgersson kan lastbilen lastas till ett varuvärde av 40 000 kr. I och med att det i 

dagsläget körs två distributionsrundor fylls lastbilen två gånger per dag.  Detta gör att 

lastbilens maximala kapacitet per dag är 80 000 kr. I figur 12 illustreras efterfrågan för de 

olika framtidsscenariona på en genomsnittsdag och på en genomsnittlig måndag. I figuren har 

en linje dragits vid 80 000 kr försäljning vilken drar gränsen för den kapacitet som finns för 

lastbilen som används av ICA i Rottne idag förutsatt att den används på nuvarande vis. 

Dessutom har två skuggade linjer dragits vid 72 000 kr samt 88 000 kr försäljning. Dessa 

markerar de nivåer som via känslighetsanalys beräknats vara rimliga att lastbilens kapacitet 

ska variera mellan utifrån att varornas värde i förhållande till vikt varierar. 

Känslighetsanalysen är gjord utifrån antagandet att varuvärdet som kan lastas inom lastbilens 

maximala lastkapacitet varierar med +/- 10 %.  
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Figur 12. Simulerad kapacitetspåfrestning med känslighetsanalys (egen illustration) 

 

Utifrån detta kan vi se att vid en ökad efterfrågan på 50 % räcker inte kapaciteten till under 

veckans mest påfrestande dag vilket förvärras ytterligare vid en ökning på 75 %. Noterbart i 

figur 12 är att även vid en 75 % ökning skulle inga problem upplevas på en genomsnittsdag. 

Endast dagar med ovanligt hög belastning, vilket i regel gäller måndagar, skulle innebära 

problem. 

 

Eftersom vissa antagande gjorts utifrån observationer och intervjuer finns en viss osäkerhet 

kring resultatens precision. Att dagarna presenteras som genomsnitt innebär naturligtvis att 

det finns toppar som motsvarar en högre belastning än genomsnittet vilket kan innebära 

problem. 

 

För att råda bot på den kapacitetsbrist som kommer uppstå vid en ökad efterfrågan finns olika 

vägar att gå. Utifrån de observationer och intervjuer vi gjort har vi identifierat ett antal 

lösningsförslag som kan hjälpa ICA i Rottne att bemöta en ökad efterfrågan på varor beställda 

via Handla24. Dessa förslag är följande:  

 

Investera i fordonspark 

Att investera i en andra lastbil skulle direkt råda bot på kapacitetsproblemet, men det är ett 

dyrt alternativ. I dagsläget klarar en lastbil av att hantera även de högst belastade måndagarna 
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och hade ICA i Rottne haft två lastbilar skulle fyllnadsgraden bli väldigt låg i dessa. Detta 

skulle vara negativt ur både ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Att investera i en större lastbil för att ersätta den gamla är ett annat alternativ. Problemet med 

detta är att större lastbilar kräver att föraren har ett körkort som tillåter framförande av tyngre 

fordon. Sådant körkort innehar inte personalen på Handla24 idag vilket gör att en chaufför för 

lastbilen skulle behöva anställas. Ytterligare ett problem med en större lastbil är att den är 

svårare att manövrera i bostadsområden dit varor ska levereras. En eftersökt lastbil måste 

kunna ta sig in och vända på trånga gator.  

 

Utnyttja lastbilen till fler distributionsrundor 

Istället för att investera i ännu en lastbil är ett alternativ att lägga till ytterligare en 

utkörningsrunda. I dagens läge finns det ett tidsgap mellan att lastbilen återvänder från 

morgonrundan till det att den åker ut igen på eftermiddagen. Detta gap skulle då fyllas av 

denna extra runda, vilket skulle kräva att en person arbetade enbart med utkörning. I och med 

att personalen idag kombinerar de andra aktiviteterna tillsammans med utkörning så skulle en 

person till behövas för att hantera order-till-leveransprocessen. Detta förslag skulle öka 

personalkostnaderna men samtidigt skulle den stora investeringen i en ny lastbil kunna 

undvikas. Emil Ehrner Vilhelmsson har nämnt att vid användning av en tredje runda så skulle 

samtliga rundor behöva kortas ner för att tiden skulle vara tillräcklig. Detta innebär att 

lastbilen skulle behöva ha en mindre last för att klara tidsramen.  

 

Outsourcing av distribution till speditör 

Att använda sig av en speditör som sköter distributionen åt ICA i Rottne är en lösning som 

skulle göra att de slapp tänka på distributionen över huvudtaget. Dock skulle en speditör 

antagligen kosta mer pengar än vad kunderna betalar för tjänsten. Detta skulle troligen leda 

till att kostnaden för tjänsten skulle behöva höjas vilket i sin tur kan leda till att efterfrågan 

minskar. Denna lösning kan vara användbar för perioder med ovanligt hög efterfrågan, till 

exempel inför högtider. Hans Birgersson nämner en annan nackdel med att använda sig av en 

speditör. Handla24s enda kontakt mot kunden är vid leverans av varor. Denna kontakt 

värdesätter han högt och ser detta tillfälle som en chans till att skapa mervärde för kunden 

vilket han säger skulle försvinna vid användning av en speditör. 
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Skapa incitament till spridning av beställningar 

Genom att erbjuda rabatter på dagar som har lägre orderantal kan man jämna ut 

beställningarna. Med tanke på att orderantalet är så pass mycket större på måndagarna än vad 

det är på resterande dagar skulle en rabatt som premierar de andra dagarna fördela överflödet 

från måndag till resterande. Ett utjämnat antal orders under veckan skulle göra att en lastbil 

skulle vara tillräckligt under den närmsta framtiden, vilket kan ses i genomsnittdagens 

kolumner i figur 11. Följdfrågan är då hur stora rabatterna måste vara för jämna ut 

orderantalet samt vad de ekonomiska konsekvenserna av detta blir. I och med att avgiften för 

tjänsten idag knappt täcker kostnaderna så kan ett annat alternativ vara att höja avgiften för de 

som beställer leverans på måndagar och på så vis locka kunder att beställa på andra dagar. 

 

4.3.3 Analyssammanställning 

 

I kapitel 4 har vi studerat den mest begränsande aktiviteten för Handla24 på ICA i Rottne 

utifrån tre tänkbara framtidsscenarion. Resultatet av detta kan bäst ses i figur 11 där lastbilens 

kapacitet ställs mot den framtida efterfrågan och visar vid vilka nivåer kapaciteten riskerar att 

överskridas. Utifrån detta resultat har förslag på åtgärder för att komma till rätta med 

problemet tagits fram och i tabell 7 ges ytterligare förslag på vad vi anser vara lämpliga 

åtgärder idag och vid ökad efterfrågan. Förslagen är framtagna med hänsyn till att efterfrågan 

kan öka för att sedan minska och därför skjuts investeringar och omstruktureringar längre 

fram i tiden för att minska de risker som kommer med dessa.  

 
Tabell 7 Analyssammanfattning 2 (egen illustration) 

Status	   Lösningsförslag	  

Nuvarande	  efterfrågan	  

Försöka	  skapa	  incitament	  till	  en	  jämnare	  beställningsfördelning	  

över	  veckan.	  

25	  %	  ökning	  

Skapa	  samarbete	  med	  speditör	  för	  att	  hantera	  extrem	  efterfråga	  

under	  korta	  perioder.	  

50	  %	  ökning	   Implementera	  tre	  utkörningsrundor	  per	  dag.	  

75	  %	  ökning	  

Implementera	  tre	  utkörningsrundor	  per	  dag	  och	  börja	  överväga	  

investering	  i	  ytterligare	  en	  lastbil.	  
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De två mest centrala teorierna i kapitel 4 är prognostisering och scenarioanalys. Dessa teorier 

beskriver båda tillvägagångssätt som vi använt för att komma fram till det resultat som 

presenteras ovan. Prognoser är enligt Olhager (2013) endast en fingervisning om framtiden 

och ska därför inte betraktas som sanning. Utmaningen med prognoser är att skapa en så 

trovärdig bild som möjligt och att bedöma dess benägenhet till avvikelse. I vår 

prognostisering har vi inte beräknat någon standardavvikelse eftersom prognosen endast 

syftar till att ta fram framtida efterfrågenivåer att använda för scenarioanalys.  

 

Scenarioanalysens syfte är enligt Ros et al (2004) att beskriva möjliga framtidsbilder för att 

kunna utvärdera olika strategiska beslut. I vårt fall handlar de strategiska besluten om att öka 

kapaciteten för distribution och vi har tagit fram tre olika scenarion för den efterfråga som kan 

förväntas råda inom en viss framtid. Ros et al (2004) menar att den mest frekvent använda 

typen av scenarios är att utgå från en positiv, en negativ och en oförändrad framtidsbild. Vårt 

uppdrag från ICA i Rottne har varit att undersöka hur deras process påverkas av en ökad 

efterfrågan och vi har därför använt tre olika stora ökningar och inte tagit granskat påverkan 

av eventuella minskningar. Vidare har vi inte granskat en specifik investerings utfall i olika 

scenarios utan istället utifrån en stigande efterfrågan bedömt vilka strategiska beslut som kan 

anses lämpliga vid vilka efterfrågenivåer. 

 

I problemdiskussionen refererar vi till Kämäräinen & Punakivi (2002) och deras beskrivning 

av hur många e-handelsföretag som säljer dagligvaror stöter på vissa gemensamma problem. 

Utifrån dessa problem har vi granskat vårt fallföretag och funnit vissa gemensamma nämnare. 

ICA i Rottne upplever även dem ett problem med dyra hemleveranser och att den avgift som 

kunden betalar för tjänsten inte alltid täcker kostnaderna för den samma. Vi ser dessutom en 

risk i att stora investeringar inte kommer kunna generera tillräckliga intäkter för att dessa ska 

vara försvarbara att genomföra. I ICA i Rottnes fall skulle en investering i en ny lastbil kunna 

bidra till en högre distributionskapacitet men samtidigt till en hög kostnad. Även problemet 

med svag förhandlingskraft gentemot leverantörer som Kämäräinen & Punakivi (2002) 

nämner känner vi igen från vårt arbete på fallföretaget. Leverantörerna vill inte anpassa sig för 

att tidigarelägga inleveranser vilket skulle underlätta plockning och leverans av särskilda 

varor på ICA i Rottne. 
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5 Slutsats 

5.1 Slutsatser 

 
Vilka flaskhalsar finns i den process som används för handla24 på ICA i Rottne idag? 

Processen i sig ser ut som beskrivet i processkartan (se figur 13) den börjar med att kund 

lägger en order som Handla24 mottar. Därefter sker ruttplanering, plockning och packning av 

varor, kontroll och betalning, kyld förvaring, lastning och slutligen distribution till kund.  

 

 
Figur 13. Processkarta med klassificering (egen illustration) 
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I denna process har vi kunnat avfärda flera aktiviteter som okritiska och därmed icke-

flaskhalsar. Dessa aktiviteter är markerade med grön färg i figur 13. Den kylda förvaringen 

som är avsatt för Handla24 har en viss maxkapacitet men eftersom förvaring även kan 

överföras på ICA Rottnes ordinarie kylrum så finns ingen begränsande faktor här i dagsläget, 

därför har denna aktivitet markerats med gul färg. Även aktiviteten plockning och packning 

av standardvaror har markerats med gul färg då den har klassats som medelkritisk i och med 

att den är mycket tidskrävande. Den primära flaskhals vi kunnat urskilja är 

distributionsverktyget - lastbilen. Denna har en maximal kapacitet som den kan distribuera 

vilken inte kan överstigas, därför har den markerats med röd färg i figur 13. 

 

Hur kan handla24 på ICA i Rottne hantera en ökad efterfrågan utifrån tre olika 

tillväxtscenarion? 

 

Analysen av frågeställning 1 ledde fram till den primära flaskhalsen vilken är lastbilens 

lastkapacitet. I analys 2 har vi studerat hur denna aktivitet påverkas av en ökad efterfrågan 

utifrån tre olika tillväxtscenarion. För att hitta rimliga nivåer av tillväxt har en prognos över 

förväntad framtida efterfrågan gjorts baserat på försäljningsdata från tidigare år. Prognosen 

tillsammans med intervjusvar gav oss scenarion med ökad efterfrågan på 25, 50 samt 75 %. 

 

Vi stimulerade sedan genomsnittlig dagsförsäljning med de olika efterfrågeökningarna för att 

se på vilka nivåer och hur nära kapacitetsmaximum som denna kommer att hamna. Förutom 

genomsnittlig dagsförsäljning räknade vi även ut försäljningen för en genomsnittlig måndag, 

vilken vi under arbetet märkt är den absolut tyngst belastade veckodagen, och stimulerade 

även denna utifrån ovan nämnda efterfrågenivåer.  

 

Resultatet av denna scenarioanalys presenteras i figur 12 där vi kan se att lastbilen 

lastkapacitet räcker väl under samtliga tillväxtscenario beträffande genomsnittsdagen. 

Däremot överstiger den genomsnittliga måndagen lastkapaciteten, om än marginellt, vid en 50 

% efterfrågeökning för att vid en 75 % ökning överstiga lastkapaciteten rejält.  

 

För att öka lastkapaciteten och på så vis möta efterfrågeökningen presenteras fyra förslag på 

alternativa åtgärder och investeringar. 
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De fyra förslag på lösningar som vi kommit fram till är: 

• Investera i fordonspark 

• Använda fler distributionsrundor 

• Outsourcing av distribution till speditör 

• Skapa incitament till spridning av beställningar 

 

5.2 Användbarhet 

 
Denna studies omfång är fokuserat på Handla24 för butiken ICA i Rottne, där den utvärderar 

nuvarande e-handelsprocess, scenarier för framtida efterfrågeökningar och tänkbara lösningar 

för att öka kapaciteten. Att ha e-handel på dagligvaror är ett relativt nytt marknadssegment 

som efterfrågan ständigt ökar på. Denna studie kan ses en beskrivning av en e-handelstjänst 

för just detta område. Den visar svagheter och styrkor och hur företag ska hantera kommande 

kapacitetsökningar i sin process. 

 

 

5.3 Etiska överväganden 

 

Forskarna har informerat de personer som berörts av studien om studiens syfte och dess 

tillvägagångssätt, samtidigt har all information som kommit dem tillhanda varit sann. Alla 

som har deltagit studien har gjort det av fri vilja och deras uppgifter har behandlats med 

största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om namn och titel har hanterats på ett sätt som 

godkänts av deltagarna. Den fakta som kommit forskarna tillhanda har endast använts i 

forskningssyfte.  

 

                     

5.4 Kritik till eget arbete 

 
Eftersom studien har varit en fallstudie som har fokuserat på processbeskrivning och 

identifiering av flaskhalsar på fallföretaget har det varit svårt att generalisera slutsatserna 
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kring detta. Om studien hade gjorts som en flerfallstudie hade detta kunnat generera underlag 

som kunnat användas för att dra generella slutsatser vilket nu inte är lämpligt. 

 

Eftersom försäljningsstatistiken vi tagit del av inte var uppdelad på för- och eftermiddags 

beställningar så har vi antagit att samma värde är på för- och eftermiddag. Detta kan ge en 

missvisande bild av leveransmönstret. Även många antaganden har fått göras då mätningar 

och tidtagningar av aktiviteter inte gjorts på grund av den mängd mätningar som hade behövts 

göras för att ge en rättvisande bild. Istället har antaganden baserats utifrån intervjusvar och 

observationer vilka i vissa fall varit motstridiga. Detta har lett till att vissa antaganden och 

uppskattningar kan vara mindre precisa.   

 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

 

Att tillämpa resultatet från denna fallstudie och sätta det i relation till andra 

dagligvaruhandlare som också erbjuder en e-handelstjänst som en flerfallstudie hade kunnat 

ge ett djupare perspektiv och ökat graden av generaliserbarhet. I tillägg till de aspekter vi 

granskat skulle andra forskare kunna jämföra hur lokalisering av butik påverkar 

utkörningsalternativen. Även att jämföra hur mindre Supermarketbutiker som använder 

Handla24 skiljs från de större Maxi- och Kvantumbutikerna. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning hade kunnat vara i vilken uträckning kundernas 

betalningsvilja förändras vid prishöjningar, detta eftersom ICA som koncern tror på ett 

koncept där kunderna betalar mer för produkterna som köps online än de hade gjort i den 

fysiska butiken. Detta är något Hans Birgersson inte tror skulle fungera utan han tar hellre en 

fast utkörningsavgift. Så att se hur dessa står i relation till varandra hade kunnat vara ett 

område för fortsatt forskning. 

 

Ett intressant område för fortsatta studier är hur samkörning av dagligvaror från butik till 

kund påverkar miljön, detta istället för att konsumenterna tar eget fordon fram och tillbaka. 

Genom att kunderna själva slipper ta sig till butikerna skulle det kunna ge positiva bieffekter 

såsom minskad trafik, buller och slitage på vägar.  
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Ett uppslag till vidare forskning som diskuterats med Hans Birgersson är hur leveranser från 

leverantörer skulle kunna omstruktureras för att passa butikernas syften bättre. I dagsläget kör 

exempelvis Pågen sina leveranser av bröd enligt en rutt som prioriterar större butiker före 

mindre butiker. Birgersson menar att små butiker ofta är i ett större behov av färskt bröd på 

morgonen eftersom dessa ofta är belägna nära kundernas bostäder. Större butiker är däremot 

ofta belägna på platser som kräver att kunden tar bil eller buss dit. Just försäljningen av bröd 

morgontid är därför mer aktuell i mindre butiker dit kunden kan gå för att köpa färskt bröd 

och bör därför prioriteras av Pågen och dess konkurrenter.  
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7 Bilagor 

7.1 Transkribering av intervju med Emil Ehrner Vilhelmsson 

28 april 2015, ICA i Rottne 
 

EEV = Emil Ehrner Vilhelmsson  

OH = Oliver Holm 

VH = Vilhelm Hillgren 

VB = Victor Bäckstrand 

HB= Hans Birgersson (även kallad Hasse) 

 

 

OH: Då är vi på Ica i Rottne, datumet är den 28 april och vi ska ställa lite frågor till Emil 

Ehrner Vilhelmsson. Vad är det du har för position?  

 

EEV: Jag är driftansvarig för Handla24 i Växjö.  

 

OH: Okej. Skulle du kunna beskriva processen från order till leverans?  

 

EEV: Kunden går in på handla24 och väljer de varor som den vill ha hemkört, väljer sedan en 

leveranstid och betalningsmedel. Så slutför kunden ordern. Sen får vi upp ordern i vårt system 

med kundens valda tid och dag. Efter det så plockar vi ordern och väljer i systemet vilken 

plockare det är som utför plocket så det går att följa upp. Sen har vi en speciell tur i butiken 

som då är upplagd efter hur färskvaror och varor är placerade så att vi lätt ska kunna packa 

orders och kunna placerad dem i kylrummet så fort som möjligt. Efter att ordern är plockad så 

har vi ett eget kylrum där varorna placeras fram till dess att vi ska köra ut och leverera 

varorna. Produkterna står alltså aldrig i rumstemperatur utan står alltid i kyla.  

 

OH: Och då levererar du ut till kunderna sedan?  

 

EEV: Ja, exakt.  

 

OH: Vi har ritat en egen modell av hur processkartan skulle kunna se ut. Skulle vi kunna gå 

igenom denna med dig? (Visar vår processkarta)  
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EEV: Javisst. 

 

OH: Då utgår vi förstås från kunden först som lägger en order och ni tar emot ordern i ert 

datasystem.  

 

EEV: Ja. 

 

OH: Datasystemet bearbetar ordern och gör en plockordning genom butiken. 

 

EEV: Ja precis. 

 

OH: Då går ni och plockar de vanliga varorna och så finns det ett specialplock som 

delikatessdiskens personal fixar så som charkprodukter. Även brödet kunde ju plockas senare 

om det inte hade kommit.  

 

EEV: Ja precis, det är sådant som våra leverantörer löser eller våra egna manuella diskar.  

 

OH: Stämmer det att datasystemet lägger dessa specialprodukter vid sidan av plocklistan?  

 

EEV: Ja den bearbetar orderna så de produkterna kommer på en speciell plocklista.  

 

OH: Och sen efter det att ni har gått varvet ute i butiken och plockat de varor som ni ska ha så 

kommer ni tillbaka till lagret och packar varorna. Sedan sker en kontroll så att allting stämmer 

för att sedan sköta betalning via datorn. Varorna rullas därefter in i kylrummet respektive 

frysrummet för förvaring fram till leverans. Så här långt har vi väl varit med och observerat 

processen idag kan man väl säga.  

 

EEV: Ja det har ni.  

 

OH: Sen tänker vi att det är dags för lastning till bilen.  

 

EEV: Det där momentet kommer egentligen lite fel (syftar till var ruttplaneringen ligger i vår 

preliminära processkarta). Själva ruttplaneringen kommer mellan datasystemets bearbetning 
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vid starten och innan själva plocket börjar. Så nästan det första man gör på dagen är att lägga 

upp sin egen rutt.  

 

OH: Jaha, så du bestämmer på morgonen vilken rutt du ska åka?  

 

EEV: Yes, Jag får ruttplaneringen från datorn efter hur leveranstiderna ser ut och vart 

kunderna befinner sig i Växjö. Sen kan jag ju ändra rutten lite efter så som jag vill. För att 

ibland kan kunder till exempel ha önskemål att de vill ha senare leverans. Så där får man ju 

fixa och trixa lite.  

 

OH: Ja okej, annars stämmer det kanske bra? (syftar till processkartan)  

 

EEV: Ja det tycker jag absolut.  

 

OH: Vad bra. Vi pratade tidigare om maxkapaciteten som man klarade av att leverera på en 

vecka. Vad skulle du uppskatta den till?  

 

EEV: Menar ni värde då?  

 

OH: Ja vi kan köra på värde.  

 

EEV: Med bil och allt sådant då?  

 

OH: Ja om ni gick för fullt nu så att säga som att bilen är full. 

 

VH: Under nuvarande förutsättningar.  

 

EEV: Då har vi nog en maxkapacitet på säg 50 000kr om dagen med körningar på för- och 

eftermiddagen och det blir ju 250.000kr i veckan. I dagsläget ligger vi väl på säg 150.000kr i 

veckan med moms. Men om man räknar bort den så har vi lite mindre där.  

 

OH: Vad ligger man då på i snitt? 
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EEV: Vi brukar ligga på i snitt 130.000kr i veckan och ligger kanske till och med lite över.  

Men 130.000kr är det vi brukar ligga på i veckan utan moms. Men vi har ju kapaciteten att 

utveckla det ännu mer och försöka få mer spridning på orderna. Så att vi inte bara fått 

100.000kr i försäljning på måndagen och sen så blir det lite lugnare resten av veckan. Hade vi 

kunnat få det utspritt på varje veckodag så vi hade haft 50000kr varje dag ungefär, så hade vi 

absolut haft förutsättningar just nu med den kapacitet som finns att ha en omsättning på 

250.000kr i veckan.  

 

OH: Är det så att vissa dagar så skiljer det ganska stort mellan dagarna? 

 

EEV: Ja det gör det. 

 

OH: Men egentligen är det per dag kanske som är mer intressant än per vecka. För det räcker 

ju med att man inte kan klara av att leverera en dag för att kunden ska bli missnöjd? 

 

EEV: Du är inne på rätt spår. För egentligen är det mest intressant att kunna få ut maximala 

försäljning per dag.  

 

OH: Ja, och det just vi vill titta på med vårt arbete är ju hur man ska bära sig åt för att inte 

hamna i ett läge där efterfrågan är större än vad man kan klara av. Då räcker det ju egentligen 

att det är en dag som överstiger maxkapaciteten och då är det ju några som hamnar i kläm och 

inte får sina varor när de vill ha dem.  

 

EEV: De får nog sina varor men det blir nog som du säger att de blir sent levererade efter den 

leveranstid som de begärt.  

 

OH: Ja precis och det är ju då det man vill undvika. 

 

EEV: Precis, vi vill ju ha nöjda kunder. 

 

OH: Exakt, sen har vi en fråga här om efterfrågan. Om man tänker på den takten som 

efterfrågan har ökat sista tiden och ni har fått mer att göra i och med att konceptet har blivit 

mer populärt. Vad tror ni inom ett år att ökningen kommer att vara?  
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EEV: Vi har ju budgeterat med en 10 % ökning detta år men det kan vara ganska lågt med 

tanke på om man ser till tidigare år som varit då vi har ökat försäljningen. Går vi tillbaka två 

år i tiden bara så har vi ju en 100 % ökning av försäljningen. Det är som sagt en väldigt 

kraftig ökning om man jämför med en vanlig butik. Så jag tror att vi kommer att ha en ökning 

på mer än 10 % i år. Om man gör en uppföljning från föregående bokslutsår fram tills nu så 

har vi nog redan nått det målet. 

 

VB: Men den 100 % ökningen har den skett på grund av att det blivit fler privatkunder eller är 

det nya företagskunder som har stått för den största ökningen?  

 

EEV: Jag tror att det endast har skett genom att vi vann kommunens upphandling som 

genomfördes för två år sedan. Vi har ett år kvar på det avtalet men vi ska försöka binda det på 

tre års tid så att det blir lättare för oss att planera om vi behöver en bil till eller inte.  

 

OH: Ja det är ju jätteviktigt. På samma sätt som ni får in era kunder i databasen så blir de ju 

inte uppbundna på att köpa saker men har man väl fått in dem i systemet så rullar det ju sedan 

på. Men det gäller ju att knyta till sig större företag så som kommunen för att lättare kunna 

veta vad för investeringar man kommer behöva göra i framtiden.  

 

EEV: Jag vet att jag och Hasse snart ska ha ett möte med kommunen och prata om framtiden 

för vårt avtal med dem. Vi kan inte ha avtalet på ett år utan måste få det över en längre tid. 

 

OH: Nästa fråga här har vi varit inne lite på tidigare, det här med flaskhalsarna och vart de 

kommer uppstå först? 

 

EEV: Det första är garanterat bilen.  

 

OH: De andra aktiviteterna om man tittar på process kartan. Om vi börjar från början med 

orderläggningen så kommer det aldrig bli något problem?  

 

EEV: Nej det kommer det inte bli.  

 

OH: Inte bearbetningen eller ordermottagningen heller? 
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EEV: Nej och plocket tror jag inte heller kommer att vara några problem.  

 

OH: Inga problem heller för de som håller på med specialplocket att det skulle köra ihop sig 

för dem? 

 

EEV: Det som skulle hända där i sådana fall är att de skulle behöva sätta in mer folk i den 

manuella disken och utöka timmarna. På det sättet skulle man kunna frigöra en person som 

exempelvis bara skulle kunna jobba med handla24s kött.  

 

OH: Men i dagsläget för dem i den manuella disken som fixar köttet till handla24s kunder så 

är detta ingen stor del av deras dag?  

 

EEV: Nej, utan det tar bara en halvtimme för dem. 

 

OH: Och det gör de på morgonen då?  

 

EEV: Precis, Så de följer egentligen sin vanliga rutin sen så tar de detta vid sidan om.  Men 

skulle det då bli så pass mycket att man får göra om rutinschemat så får man ha en person 

som sätter igång att bara jobba med handla24s kunder. Det finns dagar i dagsläget när det är 

så. Framförallt när det kommer till det skolorna ska ha, de kan beställa väldigt mycket (syftar 

på kommunen som kund).  

 

OH: Då är det då någon ur den ordinarie personalen som bara jobbar på det?  

 

EEV: Ja då är det en ur den vanliga personalen som bara jobbar med det.  

 

OH: En fråga som vi även funderat på är att kylförvaringen inte är ett så jättestort utrymme? 

 

EEV: Nej det är ju inte det men vi har ändå möjligheten låna förvaringen av varandra lite 

(syftar på den ordinarie verksamheten). Så det känns inte som att detta skulle vara något 

problem än så länge. Men det beror lite på hur fort vi skulle öka vår omsättning. Skulle 

omsättningen dubblas så skulle det garanterat vara ett problem.  
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OH: Också om man tänker dag till dag så skulle det nog inte vara något större problem att det 

blev fullt i kylförvaringen. Men över tid om det skulle bli fullt varje dag så skulle det ju bli en 

belastning för den ordinarie verksamheten. Det är ju en sådan sak som skulle kunna bli 

problem men det kanske inte uppstår förrän att lastbilen är full? 

 

EEV: Nej, exakt.  

 

VH: Då behöver det ju vara en orderstorlek på över 100 000 kr om dagen vilket skulle 

motsvara en försäljning på 500 000 kr i veckan. Det är ju en 300 % ökning eller liknande 

vilket inte känns så nära just nu.  

 

EEV: Nej inte än i vart fall. Men det man skulle kunna göra då är ju att bygga hyllor inne i 

kylrummet som exempel, för att kunna utnyttja ytan även på höjden. För det finns ju orders 

som bara är tre – fyra backar vilket ni även har sett som inte tar så stor plats på höjden. Så det 

finns ju möjlighet att öka kapaciteten där.  

 

OH: Ja, det kan ju vara en sådan åtgärd som inte kräver att man måste bygga ut, utan att bara 

effektivisera den ytan som finns tillgänglig. Och om man tittar på resterande saker här i 

processkartan så som lastning och leverans? 

 

EEV: Leveransen är ju en sådan sak där det skulle kunna bli problem.  

 

VH: Att hinna? 

 

EEV: Exakt. Men får man en sådan ökning att man har två bilar så kommer man att dela upp 

Växjö i två delar. På det sättet blir det inte det inte så långa körsträckor och det är 

körsträckorna som är det stället vi förlorar mycket tid.  

 

OH: Idag är det alltså två turer på dag? 

 

EEV: Ja det är två turer, en på förmiddagen och en på eftermiddagen.  

 

OH: När åker bilen ut på morgonen då?  
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EEV: Härifrån? 

 

OH: Ja. 

 

EEV: Vid klockan tio kör vi härifrån Rottne och då är vi i staden runt tjugo över någonting 

och påbörjar första leveransen. 

 

OH: Och då är bilen full mer eller mindre när den åker in?  

 

EEV: Ja då är den full. 

 

OH: Och när är den då tillbaka här i Rottne?  

 

EEV: Då är den tillbaka här tjugo över ett.  

 

OH: Och åker igen då vid klockan fyra?  

 

EEV: Vid halv fyra.  

 

OH: Ja då går det ju inte att köra någon mer gång per dag om man inte har kortare turer.  

 

EEV: Det skulle faktiskt kunna gå att dela in det i kortare turer och det är något som vi har 

varit inne på tidigare. Det finns andra Handla24 som gör så och då har man en kille som bara 

jobbar med att köra lastbilen. Skulle vi göra så skulle han komma hit på morgonen börja 

första rutten och sen komma tillbaka. Då är nästa runda plockad och han behöver bara lasta 

om bilen och köra iväg igen. Så allt plock ska vara färdigt när han kommer. Så det skulle 

absolut kunna gå. 

 

OH: Ja, för det skulle ju kunna vara ett alternativ till att behöva köpa en ny bil.  

 

EEV: Ja ett billigare alternativ.  

 

OH: Vilka risker ser du att efterfrågan ska minska?  
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EEV: Den största risken är ju om vi skulle missköta våra kunder helt enkelt. Det är absolut 

den största risken. 

 

OH: Dåligt rykte? 

 

EEV: Ja det räcker att vi får ett dåligt ryckte till en kund sen så kommer det att sprida sig. Ett 

förtroende tar jättelång tid att bygga upp men en kund som tappar förtroendet för en går 

jättesnabbt. Det kan räcka med att kunden får en dålig vara så kommer det att sprida sig 

vidare. På samma sätt om vi har en god service och ett bra rykte så är det den billigaste 

reklamen för oss.  

 

OH: Om ni inte skulle lyckas förnya kontraktet med kommunen till exempel skulle det vara 

en risk? 

 

EEV: Ja om man inte skulle lyckas förnya det så är det definitivt en risk.  

 

OH: Likaså det här som vi har hört om att ICA själva ska starta upp sin egen e-

handelssatsning. 

 

EEV: Ja exakt ICA centralt har ju redan start sin egen näthandel och det är en jätterisk för oss 

absolut. ICA som varumärke är ju välkänt att det är jättestarkt så det räcker ju nog att de 

etablerar sig här så kommer det säkerligen att ta en hel del från oss.  

 

VB: ICA har ju gått ut med målsättningen att de ska bli störst på e-handel av matvaror inom 

bara några år.  

 

EEV: Men som det ser ut just nu så har de inte en såpass utvecklad plattform tycker vi efter 

att ha sett den. Men det kan ju vara så att vi är lite hemmablinda på vår egen plattform. 

 

OH: Ja så kan det ju vara.  

 

EEV: Men de två största riskfaktorerna är ju ICAs egen satsning och att vi skulle förlora vårt 

avtal med kommunen.  
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OH: Det kan ju även vara så att någon annan kedja säg Willys eller Citygross skulle starta 

något liknande koncept.  

 

EEV: Det är svårt, jag och Hasse har diskuterat detta för någon månad sen tror jag. Om vi 

säger så länge som vi har hållit på nu och vi har denna omsättning som vi har. Om det skulle 

komma en ny aktör på marknaden och säg att vi skulle försöka dela på vår omsättning så hade 

ingen av de företagen gått runt då vi har för stora omkostnader. I dagsläget har väl inte e-

handeln riktigt utvecklats så mycket men det är på god väg.  

 

OH: Jo men det finns ju en potentiell marknad som är mycket större än den som finns idag.  

 

EEV: Jo det är sant.  

 

OH: Då har vi slut på våra frågor och får tacka för oss. 
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7.2 Transkribering av intervju med Hans Birgersson 

28 april 2015, ICA i Rottne 

 

OH: Då kan vi börja med själva processen då från att kunden lägger en order till att varorna 

står vid dörren. Hur ser den ut och hur skulle du välja att beskriva den? 

  

HB: Det är ju helt enkelt så att kunden går in på hemsidan och lägger sin order. Precis när 

kunden lagt sin order så efter en mikrosekund efter det ligger den i systemet. En hemsida 

fungerar ju ungefär som en spegelbild där det finns en bild ut mot kunden och bild mot oss på 

handla24. Då tjänsten är internetbaserad kan vi befinna oss vart som helst i världen och se hur 

många orders som kommer in. Sedan gör ju Emil då en uppskattning varje dag av hur dags 

han behöver börja imorgon och om vi behöver ta in någon extra personal och sådär. Sen 

startar ju plocket oftast här någon gång mellan klockan fem och sex på morgonen, för den 

leveransen som ska gå iväg klockan 10 då. Vi har ju idag förhållandevis korta ledtider i och 

med att du som kund kan beställa fram till klockan tolv är det sagt. Men om då en order 

kommer halv två så kommer den ju komma med ändå. Och det är likadant på förmiddagen 

lägger kunden ordern före klockan tio så levererar vi på eftermiddagen då. Det är korta 

ledtider och korta beslutsfattningar från Emil. Nu är det ju så att det inte skiftar så där 

jättemycket utan vi har ju en grundbemanning.  Sen är det ju vid extrema tillfällen som han 

behöver ringa in någon extra. 

  

VH: Det krävs ju att man har rätt flexibel personal då? 

  

HB: Ja hela näthandeln bygger ju på det kan jag säga. Sen så är det ju så att vi plockar ihop 

varorna och mellanlagrar dessa i ett särskilt kylrum som vi har byggt speciellt för näthandeln 

och frysrummet där vi förvarar frysvaror. Sen packas ju bilen då i en speciell ordning. Emil 

skriver sedan ut en leveranslista och får då ett ruttförslag från datasystemet om han vill det. 

Nu är ju Emil så jävla rutinerade så han hittar ju alla adresser i Växjö bättre än en 

taxichaufför, så han gör ju själv sin egen bedömning av hur han ska köra. Så går det till 

ungefär kan man säga. 
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OH: Vi har ritat upp en liten processkarta över hur det skulle kunna tänkas se ut. Vi har börjat 

med att kunden lägger ordern och ni tar emot den. Där la du då in att Emil gör en manuell 

planering av bemanningen för att klara av plocket under dagen. 

  

HB: Vi har ju en grundbemanning. Sen kan det ju vara någon extrem dag som till exempel nu 

till på torsdag kan det bli en sådan då i och med att vi har stängt på fredag till följd av att det 

är röd dag. 

  

OH: Precis. 

  

HB: Då kan det ju bli så att alla som normalt lägger sin order på fredagen väljer att lägga den 

på torsdagen. Denna information gick ju Emil ut med via mail tidigare under veckan så 

kunderna tänker på det. Så förmodligen kommer därför torsdagen att bli mycket större än en 

normal torsdag och då måste vi komplettera med mer bemanning. 

  

OH: Efter det så har vi lagt in en liten punkt om datasystem som gör stort jobb med att 

bearbeta in de önskade varorna. Den planerar ju rutten och allt övrigt innan det blir själva 

plocket och då upptäckte vi att det finns ett slags specialplock. Där det fanns lite 

charkprodukter och delikatesser etc.   

  

HB: Det är ju så att ordern då när den kommer så är det ju så att vi styckar vårt kött själva. Så 

sorterar datasystemet till exempel att 28 kunder som vill ha blandfärs 800g, då kommer det ut 

på en särskild order till charken så de vet vad de ska stycka upp, mala och förbereda. Det 

finns även ett antal andra specialarrangemang också som inte är bra men som beror på att vi 

har för dålig service från våra leverantörer. 

  

OH: Så som brödet då? 

  

HB: Ja precis brödet är en katastrof. Så där får vi möta upp Pågens då i staden och plocka 

över från bil till bil och det är inte något bra upplägg. Men detta är enda möjligheten för att vi 

ska ha nöjda kunder, tills de på Pågen förstår att de är fel ute. Jag har tjatat på brödkörarna 

varje dag.  
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VH: Vi har förstått det som så att ni nu har fått en lite bättre lösning än vad ni har haft 

tidigare. Någon form av avlastningsplats så ni slipper jaga chaufförerna? 

  

HB: Ja vi har ju bestämt vart de ska lämna av brödet inne i staden men detta är inte någon bra 

lösning. Utan hade dem varit lite mer på tå så hade dem gjort om hela sina leveransscheman 

och nu pratar jag inte bara om Supermarket Rottne utan jag pratar om alla ICA-

Supermarketbutiker i hela Sverige. För det är så att en Supermarketbutik ligger i 

bostadsområden och Supermarket är den största enskilda profilen som finns inom handeln 

idag. ICA-gruppen har fyra profiler: Vi har Maxi, Supermarket, Nära och Kvantum. Då är det 

såhär att Supermarket är den största enskilda profilen inom ICA och Supermarket i Sverige 

omsätter betydligt med än hela Coop. Men leverantören i detta fall då Pågen inte har förstått 

det. Jag kan lova att de skulle öka sin omsättning med minst 10 % att de skulle vända på sina 

rutiner och åka först till Supermarketbutikerna och sedan det större varuhusen. 

  

OH: Där har vi ett uppslag för en uppsats till nästa år. 

  

HB: Det kan ni göra för det vore väldigt intressant. Sen finns det lite andra saker, vi är ju 

människor och har framförallt två äldre kunder i själva beställningsförfarandet där vi själva 

åker och hämtar upp en inköpslista hos dem. Det är ju inte något rationellt förfarande utan är 

mer som en samhällsinsats och detta är de väldigt tacksamma för. 

  

OH: Detta kan ju även sprida sig vidare och ge andra positiva effekter bland andra kunder. 

  

HB: Ja verkligen, Men the mainflow om vi återgår till hemsidan så funkar ju betalning där 

med flera olika lösningar så som att det går att betala med kort, faktura, avbetalning, kontant. 

Så hela flödet fungerar ju så länge allt är normalt sen uppstår det ju problem då även 

näthandeln (syftar på handla24) har samma problem som den vanliga fysiska butiken. Det är 

att det inte finns någon butik någonsin som har 100 % av sitt sortiment i lager. Detta då till 

exempel leverantörerna kan ha slut på varan eller leveransen är försenade. 

  

OH: Ja detta såg vi med när vi var ute och gick i butiken att det var någon juice som inte 

fanns i rätt storlek när den skulle plockas. 
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HB: Det är alltid något som är slut eller inte finns av olika anledningar. Men då har vi en 

funktion på hemsidan där man då vid varje vara kan bocka i om man godtar en 

ersättningsvara. För alla sorter är ju aldrig slut samtidigt som om man har beställts AXA-

havregryn så kan den vara slut men det finns ICAs egen. Så det finns alltid alternativ så det är 

en funktion som är riktigt bra. Sen finns det alltid kunder som inte vill ha en ersättningsvara 

och det kan jag inte riktigt förstå annat än att det är så att man har någon allergi eller är 

laktosintolerant. 

  

OH: Vi har sen fått se en del saker idag som har varit lite aha-upplevelse som man inte riktigt 

tänker på.  

  

VH: Ja det har varit skönt att komma hit idag och observera hur saker och ting går till nu när 

man ska skriva om att. Det underlättar ju en hel del om man faktiskt följt processen när man 

ska skriva om den. 

  

OH: Angående processen så kan vi ju gå vidare här. Vi var på själva plocket och 

specialplockningen sen kommer det ju till det här med packning, kontroll och betalning. 

  

HB: Där är det ju så här att där har vi ett riktigt bra redskap med våran zoom som det heter. 

  

VH: Du menar handdatorn som ni använder? 

  

HB: Ja exakt, varorna är ju redan inscannade när man kommer till kassan sen skickar man ju 

bara över informationen digitalalt från handdatorn. 

  

OH: Det påminner ju mycket om den självscanning som man kan göra i vissa butiker. 

  

HB: Det är exakt samma princip. 

  

OH: Efter det så är det förvaring av varorna i kyl och frys som vi med varit och sett på. Efter 

det så är det lastningen som när nästa moment. 

  

HB: Där skulle ni egentligen stanna kvar och vara med när själva lastningen sker. Där är ju 

intressant att se hur han lägger upp ruttplaneringen. 
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OH: Ja det ska vi stanna kvar och titta närmare på. Efter lastningen så är det väl bara själva 

leveransen ut till kunden som är kvar? 

  

HB: Där borde ni också följa med och titta innan ni börjar skriva. För här är det för mig som 

håller på med handel ett av de viktigaste stegen i vår process. Det är vid vår leverans som vi 

har den enda kundkontakten i hela processen. Där det ju väldigt viktigt att vi uppträder 

korrekt och har en bra relation med kunderna. Där ser man ju en stor skillnad om man inte kör 

ut varorna själva utan använder sig av en extern leverantör så som Bring som jag vet att vissa 

andra butiker gör. Då tappar man ju helt kontakten med kunden och har ingen egen möjlighet 

att skapa en relation. Här har ju vi en unik möjlighet som jag kan tycka att vi använder lite för 

sällan egentligen. Det är ju en helt perfekt möjlighet för oss att när vi känner att idag är det 

inte bra. Vi har bara fyra utav femton varor då de andra inte finns. Men då kan vi göra sådana 

saker som att skicka med ett halvt kilo kaffe som plåster på såren eller någon annan form av 

kompensation. Ibland sker det även att vi har så kallade giveaways eller ger dem 

återvinningspåsar som gåva då. Detta för att knyta dem närmare oss och jag tycker det är 

väldigt bra. Så vi har ju en unik möjlighet där. 

  

OH: Sen har vi lite frågor om maxkapaciteten egentligen då. Det är väl ingenting vi tror att du 

kan svara på rak arm men hur mycket kan man tänka sig att ni skulle kunna köra ut per dag? 

  

  

HB: Jag har funderat rätt mycket på det kan jag säga. Vi har också märkt att kunderna vill ha 

det hemlevererat eftersom många av dem bor i Växjö och har inget intresse av att åka till 

Rottne och handla då utbudet ser ut som det gör där. Detta är sättet vi kan konkurrera. Bilen 

som sådan så klarar ungefär, beroende på vad är för typ av varor, ett snitt på 40 000 kr per 

leverans.  Vilket är den maximala gräns som vi klarar att fylla bilen med. För sedan blir det 

för tungt så då går vi över maxvikten på lastbilen. Det sker nästan varje måndag morgon då vi 

brukar vi ha 40 000 kr i försäljning. Däremot så har ju jag funderat mycket på detta. Det är så 

att när kapaciteten behöver ökas radikalt så finns det egentligen två sätt som jag ser det idag 

eller tre sätt snarare. Nummer ett är att investera i ytterligare en bil. Nummer två är att 

investera mer i timmar här i butiken. Vilket innebär att den som kör åker ut och levererar sen 

kommer tillbaka och kör ut igen. Så att allt som ska levereras är färdigt när chauffören 

kommer så han kan bra åka. Då kan man kanske få in ett tredje leveransfönster mellan 
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klockan två och fyra som idag inte finns. Idag har vi leveransfönster mellan klockan tio och 

tolv samt från klockan sexton och framåt då. Det tredje alternativet skulle vara att man öppnar 

upp lördagen och söndagen för leveranser. I vår bransch är det så här att sista 15 åren så är det 

söndagen som inköps dag som har ökat mest. För 15år sedan var det inte ens lönt att ha öppet 

en söndag. Men idag omsätter en vanlig traditionell söndag nästan som en tisdag. Så tittar 

man på det fysiska inköpsfönstret så handlar kunderna även på söndagarna. Det man då kan 

ställa sig frågan är om att kunden inte skulle vilja ha leverans även på söndagar då? Problemet 

som uppstår i vår bransch är då att när man jobbar söndagar så får man dubbelt betalt. 

Kostnaderna blir då mycket högre för personalen än normalt men lördagen i alla fall 

förmiddagen är att betrakta som vanlig arbetstid. Det är där jag ser ett eventuellt scenario 

inom en nära framtid att man skulle kunna öppna upp för leveranser.  

  

OH: Vi funderar ju lite i de banorna då vi ställde samma fråga till Emil här. Att egentligen om 

man har öppet på lördagarna så sprider man ut belastningen över fler veckodagar. På det sättet 

får man fler tillfällen att leverera men det bygger ju på att det blir fullt på alla dagarna nästan 

för att man ska ha nytta av en dag till. Det som är den egentliga flaskhalsen är ju att du inte 

kan leverera till alla de kunder som vill ha leverans en specifik dag.  Det skulle ju ske oftast 

på måndagar som det ser ut nu så det är ju där skon klämmer. Om kunderna vill ha sin 

leverans på måndagen och inte kan få den då så skapar ju detta ett missnöje hos kunderna. Så 

då spelar du ju inte så stor roll att man även kan leverera på alla andra dagar i veckan. 

  

HB: Nej så är det ju och där har vi ju ett antal kunder som är väldigt beroende av vilken dag 

leveransen sker. Särskilt då alla företagskunder som på måndag morgonen vill kunna få sin 

fika. Likadant är det ju för skolor och hemkunskapslärarna vill ju ha det på måndagen. Sen 

finns det ju flera kunder som struntar i vilken dag de får sin leverans då de ena veckan vill ha 

varorna en måndag sen andra veckan en torsdag. 

  

OH: Det är ju som när en annan går och handlar. Är det slut i kylen så går man till butiken 

och handlar. 

  

HB: Vi har ju idag ett system där vi har vikt en hel leveranstur och det gjorde vi från början 

vilket har gjort att det är väldigt svårt att ta bort den här utan att få massa badwill. Vilket 

innebär att vi lägger hela onsdags eftermiddagen och kvällen till landsbygden runt omkring 

Rottne för att kunna serva även närområdet. Det är ju så att den eftermiddagen är ju inte gratis 
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kan jag säga då det är riktigt bad business. Först kanske vi åker till Åby och sen åker vi ut till 

Hornaryd med bara en enda leverans. Det blir många mil och få leveransadresser och det är 

precis motsatsen till det näthandeln handlar om. Sen är det ju väldigt känsligt att ta bort den 

här rundan på ett sätt då även om man bor där så jobbar man kanske i staden eller har andra 

åtaganden där. Bland annat är en av dessa kunder ordföranden för synskadades riksförbund 

som är en riktig ambassadör för oss i olika sammanhang. Så det är svårt att ta bort denna turen 

men med facit i hand så skulle vi inte ha vikt så mycket utrymme till landsbygden. 

  

EG: Det är alltid lätt att vara efterklok. 

  

VB: I början när ni kanske inte hade lika mycket att göra så hade man tid att ta på sig det här 

åtagandet för landsbygden. Men nu när det har kommit igång och omsättningen ökar blir det 

ju en stor skillnad. 

  

HB: Ja det är ett väldigt känsligt läge just nu. Men lördagen är nog nästa steg som jag har 

funderat på i detta läge och vi har till och med börjat med detta lite sporadiskt. Till exempel 

hade vi förra lördagen en leverans till SPCS som är en stor kund hos oss en personalfest där 

de skulle ha matlagning i fjorton grupper. Det blev ju bara en order men den hade ett 

ordervärde på 15000kr och då tyckte vi att det kändes värt att plocka ihop det och köra ut till 

dem. 

  

OH: Ja det var det om den maximala kapaciteten då. Var ligger man på idag egentligen på 

order per dag? 

  

HB: Man kan säga såhär att varje enskild person plockar i snitt någonstans mellan 3500 – 

4000kr per timme. Från att man tar upp ordern tills att den inslagen, packade och klar. Där har 

du en begränsning logistiskt sett i antal medarbetare. Sen har vi ju bilens utrymme som då 

max kan ta 40000kr sen är det knökat och det går inte in mer. I dag kan man om man tittar på 

total kapacitet säga att måndagen är ju väldigt nära 100 % för oss idag. Om man tittar på idag 

som är en tisdag så ligger vi nog någonstans kring 70 procent. Onsdagen ligger kring 55 %, 

torsdagen kring 80 – 85 % och fredagen någonstans kring 75 – 80 %. Så vi har inte riktigt än 

slagit huvudet i taket men vissa toppar blir det där vi när vår maximala kapacitet. 
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OH: Då räcker det ju med att man når maximalkapacitet än dag för att kunder inte ska bli helt 

nöjda om de inte kan få sin leverans. Det är ju inte riktigt så att man är uppe på max men visa 

toppar så är det ändå vårt att fundera över olika alternativ. 

  

HB: Det som vore intressant är om man skulle kunna kapa topparna genom att ta in extern 

hjälp. Kanske extra transport som skulle kunna hjälpa oss att köra ut på måndag förmiddag till 

exempel. Så sådana varianter finns det ju med. 

  

EG: Jag tänker spontant också att om man skulle köra tre turer istället skulle man ju på till 

exempel måndag inte behöva ha problem. Så det alternativet finns ju med. 

  

HB: Det är de diskussioner som vi är i just nu som vi väder och vrider på fram och tillbaka. 

Sen är det ju väldigt beroende av som med allting annat att näthandeln följer den fysiska 

handeln kanske inte lika tydligt men den följs åt. Nu idag är det den dagen efter lön för de 

som fick lön den 27 april så helgen efter har varit väldigt bra. Sen kommer nästa helg då 

sjunker försäljningen och helgen efter det så är det väldigt fattigt kan jag säga. Så branschen 

är ju väldigt beroende utav löneperioderna, barnbidrag och pension. Då ser ju vi hur 

försäljningen skiftar och likadant sker det ju på nätet där varje måndag inte är likadan. Då 

pratar vi privatkunderna för företagskunderna är alltid samma. 

  

OH: Vi har nu också lite frågor kring efterfrågan. Vi pratade ju lite om detta med Emil om hur 

mycket ni tror att ni kommer att sälja för i år? 

  

HB: Jag tror att vi i år kommer att sälja för ungefär 8 MSEK. Vi har budgeterat för att sälja 

för 6,5 MSEK men jag tror definitivt att vi kommer nå 8 MSEK. 

  

VH: 6,5 MSEK hade det varit en 10 % ökning från föregående år? 

  

HB: Ja precis, det är som jag säger att branschen växer något enormt men från väldig små tal 

då. Så därför är det fortfarande en väldigt brant kurva uppåt. 

  

OH: Om du skulle titta ett år till framåt. Hur tror du det kommer att se ut då? 
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HB: Det som jag har då som osäkerhetsfaktor är att när ICA kommer att lansera sin tjänst.  

Hur många är det som kommer att hoppa på det tåget då och hur många är det som kommer 

att börja nagga i kanten på kakan. Det är svårt att vet hur mycket vi kommer att tappa där. Sen 

har vi en annan viktig faktor är att vi idag har ett väldigt viktigt avtal med kommunen. Där vi 

är leverantör på alla kommunens enheter som köper skafferivaror ett så kallat skafferiavtal 

som det heter. Detta gäller alla de enheter som inte själva har storkök utan har vanliga 

hushållskök så som gruppboenden och daghem. Skulle vi tappa den biten så är det ett 20% 

tapp i verksamheten men nu förlängde vi det avtalet precis för bara ett par veckor sedan. Detta 

var något som kommunen själva tog initiativ till och vid en offentlig upphandling skriver man 

ett avtal vilket i vårt fall är på två år med en option på att det kan förlängas. Detta för att 

kommunen ska slippa att hela tiden behöva göra en ny upphandling. Så länge vi äger det 

avtalet så ser jag ju ingen större avtappning. 

  

OH: Finns det flera sådana potentiella avtal som man skulle kunna vinna med kommunen? 

  

HB: De har ju upphandlingar om allting men inte något som är intresserade av just nu. Men 

som sagt som jag ser det nu så finns det inget hack i kurvan men det finns ju en del orosmoln 

på himlen. Exempel på detta är att konkurrensen ökar och vi skulle tappa vår upphandling.  

  

OH: Men idag om efterfrågan skulle öka, vilket vi tror och hoppas den kommer göra. Vart 

tror du att problem kommer att uppstå först? Var finns flaskhalsarna enligt dig? 

                                                                                              

HB: Att sätta in fler personer som kan gå och plocka varor i butiken är inte något större 

problem. Särskilt inte som det ser ut på arbetsmarknaden idag med en massa ungdomar som 

går arbetslösa. Så där finns det inget större heller och man behöver inte ha någon speciell 

utbildning för att hantera vår näthandelssida. Sen är nästa flaskhals egentligen som jag ser det 

innan vår process börjar vid inleveranserna från våra leverantörer med Pågen som jag varit 

inne på tidigare. ICAs varor är inga problem där kan jag lägga till så att vi får en leverans 

varje dag om det skulle vara så.  Så där är det obegränsad tillgång kan man säga. Sen skulle 

det ju dra med sig kostnader i andra ändan som man måste räkna med. Så som att det behövs 

mer personal som kan plocka upp varorna i butiken. Den kostnaden följer dock omsättningen 

kan man säga som ett dragspel så den kostnaden har alla butiker på det sättet. Det ser jag inte 

riktigt som en direkt flaskhals men det skulle kunna vara det i ett övergångsskede.  
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OH: Hur ser du på det här med kyl- och frysförvaringen? 

  

HB: Där har vi ju då ett problem. Det vi har idag kan man säga är avsedd för 40000 – 50000kr 

per leverans som vi klarar att hantera med den kapacitet som är avsedd för näthandeln. Sen 

har vi ju en annan möjlighet då vi har en gigantiskt stor mejerikyl som håller samma 

temperatur. Så den ytan kan vi ju alltid använda vid behov, så där finns inte den 

begränsningen. Där har vi ju även ett ytterligare alternativ då bilen vi har går att koppla till 

landström. Så det går ju att använda kylaggregaten i bilen och på så sätt använda en som 

kylrum också när den står parkerad. 

  

OH: Och det gör det ju oftast då när det börjar bli fullt antagligen? 

  

HB: Ja på sommaren när det börjar bli varmt så blir ju kylrummen lätt fulla så då kommer den 

till användning. Sen finns det ett problem med det då det hela tiden kommer leveranser till 

butiken mellan tio till femton lastbilar per dag och då står ju lastbilen där och tar upp en 

lastplats. Vilket inte är så väldigt lyckat så det finns ett antal om och men med allting hur man 

än vänder och vrider på att. Men denna kapacitet känner jag inte är begränsande utan det är 

leveransskedet som är begränsande. Och det är detta som är stressfaktorn för grabbarna som 

måste iväg så fort som möjligt för att hinna med. De vet att de har tjugo stopp på två timmar 

och då är det snabba puckar som gäller. 

  

OH: Då har vi nog klarat av alla frågor och får tacka för du tagit dig tid.   
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7.3 Insamlad data från telefonintervju med Emil Ehrner Vilhelsson 2015-

05-13 

 

Kylrummet har en volym på 8m2 och genomsnittliga försäljningen är på 40000kr per dag och 

inte per leverans. Frysrummet är inte dedikerat till handla24 utan tillhör den ordinarie 

verksamheten. Denna används i väldigt liten utsträckning då frysvarorna packas med torris i 

kylrummet fram till leverans. Max försäljningen som de har haft under en verksamhets dag är 

63 000 kr och då överlastade men bilen. Detta har skett enligt Emil vid flera tillfällen då man 

haft mycket försäljning. 

 

7.4 Insamlad data från mailkonversation med Emil Ehrner Vilhelsson 

2015-05-15 

 

Frysrummet är 8 kvadratmeter. Bilen är Iveco med registeringsnummret C** ***. 

Det tar ungefär 10 minuter för oss att kontrollera och ta betalt för en order. 

Ruttplaneringen går väldigt snabbt. Datorn har själv planerat en bra rutt efter hur dem ligger i 

växjö och beroende på vilken leveranstid som kunden har. 

Packningen av bilen går på ungefär 10 minuter kan dock ta längre tid då vi inte har 

frysklampar då måste vi leta fram rätt fryskolli till rätt order. 

Utkörningen snittar vi två och en halv timme på. Men då har vi ungefär 27 adresser sen när vi 

har mindre går det väldigt fort. Säg att vi gör 11-12 adresser i timmen. Sen kan det variera 

beroende på hur lång körsträckan är tills nästa leverans. 
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7.5 Rådata 

 

Vecka	   Datum	   Veckodag	  

Antal	  

orders	  

Totalt	  

värde	   Artiklar	  

	  	  	   2015-‐02-‐01	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  1	   2015-‐02-‐02	   mån	   66	   42254,48	   1689	  

	  	  	   2015-‐02-‐03	   tis	   16	   17316,66	   828	  

	  	  	   2015-‐02-‐04	   ons	   21	   20154,36	   928	  

	  	  	   2015-‐02-‐05	   tors	   27	   27346,43	   1333	  

	  	  	   2015-‐02-‐06	   fre	   29	   29231,7	   1485	  

	  	  	   2015-‐02-‐07	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐02-‐08	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  2	   2015-‐02-‐09	   mån	   60	   42002,03	   1507	  

	  	  	   2015-‐02-‐10	   tis	   26	   25384,02	   1336	  

	  	  	   2015-‐02-‐11	   ons	   24	   18823,56	   917	  

	  	  	   2015-‐02-‐12	   tors	   25	   27344,99	   1327	  

	  	  	   2015-‐02-‐13	   fre	   26	   25327,85	   1256	  

	  	  	   2015-‐02-‐14	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐02-‐15	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  3	   2015-‐02-‐16	   mån	   54	   37412,14	   1545	  

	  	  	   2015-‐02-‐17	   tis	   18	   16246,15	   920	  

	  	  	   2015-‐02-‐18	   ons	   28	   27026,06	   1269	  

	  	  	   2015-‐02-‐19	   tors	   17	   22146,29	   1138	  

	  	  	   2015-‐02-‐20	   fre	   25	   22551,35	   1152	  

	  	  	   2015-‐02-‐21	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐02-‐22	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  4	   2015-‐02-‐23	   mån	   66	   49881,95	   1797	  

	  	  	   2015-‐02-‐24	   tis	   19	   16709,81	   817	  

	  	  	   2015-‐02-‐25	   ons	   24	   26252,83	   1291	  

	  	  	   2015-‐02-‐26	   tors	   26	   28690,4	   1468	  

	  	  	   2015-‐02-‐27	   fre	   30	   28003,78	   1479	  

	  	  	   2015-‐02-‐28	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐03-‐01	   sön	   	  	   	  	   	  	  
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5	   2015-‐03-‐02	   mån	   70	   46738,3	   1773	  

	  	  	   2015-‐03-‐03	   tis	   20	   18170,03	   862	  

	  	  	   2015-‐03-‐04	   ons	   29	   26657,74	   1282	  

	  	  	   2015-‐03-‐05	   tors	   28	   31362,61	   1583	  

	  	  	   2015-‐03-‐06	   fre	   27	   30300,61	   1451	  

	  	  	   2015-‐03-‐07	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐03-‐08	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  6	   2015-‐03-‐09	   mån	   61	   43769,97	   1615	  

	  	  	   2015-‐03-‐10	   tis	   19	   15799,18	   758	  

	  	  	   2015-‐03-‐11	   ons	   19	   17881,97	   896	  

	  	  	   2015-‐03-‐12	   tors	   28	   29017,78	   1585	  

	  	  	   2015-‐03-‐13	   fre	   25	   24800,02	   1246	  

	  	  	   2015-‐03-‐14	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐03-‐15	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  7	   2015-‐03-‐16	   mån	   63	   39863,7	   1517	  

	  	  	   2015-‐03-‐17	   tis	   27	   28096,93	   1404	  

	  	  	   2015-‐03-‐18	   ons	   26	   22819,54	   1046	  

	  	  	   2015-‐03-‐19	   tors	   25	   34970,08	   1763	  

	  	  	   2015-‐03-‐20	   fre	   25	   23873,42	   1291	  

	  	  	   2015-‐03-‐21	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐03-‐22	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  8	   2015-‐03-‐23	   mån	   64	   48484,69	   2020	  

	  	  	   2015-‐03-‐24	   tis	   17	   20401,44	   951	  

	  	  	   2015-‐03-‐25	   ons	   25	   24350,26	   1089	  

	  	  	   2015-‐03-‐26	   tors	   26	   22984,22	   1216	  

	  	  	   2015-‐03-‐27	   fre	   26	   28008,24	   1394	  

	  	  	   2015-‐03-‐28	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐03-‐29	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  9	   2015-‐03-‐30	   mån	   50	   35815,87	   1355	  

	  	  	   2015-‐03-‐31	   tis	   23	   25585,83	   1232	  

	  	  	   2015-‐04-‐01	   ons	   23	   21396,73	   1084	  

	  	  	   2015-‐04-‐02	   tors	   27	   34407,92	   1676	  

	  	  	   2015-‐04-‐03	   fre	   0	   0	   0	   Långfredagen	  
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	  	   2015-‐04-‐04	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐04-‐05	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  10	   2015-‐04-‐06	   mån	   18	   14118,09	   261	   Annandag	  påsk	  

	  	   2015-‐04-‐07	   tis	   55	   39911,95	   1849	   "Måndagsbeställning"	  

	  	   2015-‐04-‐08	   ons	   24	   18854,75	   961	  

	  	  	   2015-‐04-‐09	   tors	   33	   35490,38	   1725	  

	  	  	   2015-‐04-‐10	   fre	   0	   0	   0	   	  Röd	  dag	  

	  	   2015-‐04-‐11	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐04-‐12	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  11	   2015-‐04-‐13	   mån	   62	   37113,96	   1615	  

	  	  	   2015-‐04-‐14	   tis	   20	   22626,07	   1089	  

	  	  	   2015-‐04-‐15	   ons	   18	   18552,2	   939	  

	  	  	   2015-‐04-‐16	   tors	   27	   28901,01	   1472	  

	  	  	   2015-‐04-‐17	   fre	   24	   25456,27	   1256	  

	  	  	   2015-‐04-‐18	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐04-‐19	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  12	   2015-‐04-‐20	   mån	   53	   38727,62	   1528	  

	  	  	   2015-‐04-‐21	   tis	   24	   19957,67	   933	  

	  	  	   2015-‐04-‐22	   ons	   22	   25885,7	   1258	  

	  	  	   2015-‐04-‐23	   tors	   27	   25089,78	   1265	  

	  	  	   2015-‐04-‐24	   fre	   27	   29119,29	   1445	  

	  	  	   2015-‐04-‐25	   lör	   	  	   	  	   	  	  

	  	  	   2015-‐04-‐26	   sön	   	  	   	  	   	  	  

	  13	   2015-‐04-‐27	   mån	   61	   42066,33	   1572	  

	  	  	   2015-‐04-‐28	   tis	   24	   35543,11	   1646	  

	  	  	   2015-‐04-‐29	   ons	   28	   30739,57	   1482	  

	  	  	   2015-‐04-‐30	   tors	   21	   27735,39	   1426	  

	   

 


